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Kata Pengantar
Puji syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan karunia Nya, kita khususnya para komunitas pendidik pendidikan
kewarganegaraan dapat bertemu kembali dalam acara Seminar Nasional PPKn
dengan tema “Penguatan Nilai – Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan” yang diselenggarakan oleh
Prodi PPKn FKIP UNS bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pendidikan
Kewarganegaraan (IKADIKGRA) UNS , pada hari Sabtu, 7 Juli 2018
Seminar nasional tahun 2018 ini menghadirkan tema 4 (empat) tema yakni
1) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan, 2)
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan
Tinggi, 3) Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan, 4) Pembelajaran Mata
Kuliah Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema –
tema di atas penting bagi pendidikan kewarganegaraan , karena memang itulah
wilayah aktivitas akademik pendidikan kewarganegaraan yang meliputi 3 (tiga)
domain yakni PKn domain akademik, PKn domain kurikuler dan PKn domain
sosial kemasyarakatan. Aktivitas aktivitas akademik para komunitas pendidikan
kewarganegaraan hendaknya diarahkan pada perluasan, dan pendalaman ketiga
wilayah tersebut. Hal demikian akan memperkaya batang tubuh keilmuan (body of
knowedge) pendidikan kewarganegaraan
Seminar nasional ini diikuti para komunitas akademik (academic community)
pendidikan kewarganegaraan dari berbagai wilayah di Indonesia . Para dosen, guru,
mahasiswa dan pemerhati pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Sekaligus ini
membuktikan bahwa bidang pendidikan kewarganegaraan memiliki dukungan
berupa masyarakat akademik.
Program studi PPKn FKIP UNS selaku tuan rumah kegiatan dan mitra
kerjasama yakni IKADIKGRA UNS mengucapkan terimakasih atas kepercayaan
yang diberikan oleh para komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan yang
mendukung dan menghadiri seminar nasional ini. Akhirnya selamat membaca
prosiding
Seminar Nasional “Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”.

Panitia,
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PEMBELAJARAN NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

(Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Pendidikan Ideologi Pancasila dan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Indonesia
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ABSTRACT
This study deals with how to build academic thinking for the revitalization of Civic
Science, civic education and its implications for the Teacher Education system. In
connection with the accelerated changes in social cultural values with the
development of information technology and communications, develop paradigms
and approaches in the social sciences. This study put forward the paradigm of
citizenship science revitalization based on the philosophy of Pancasila science.
Aims to strengthen Citizenship Education as an educational value of Pancasila
ideology, in learning solving the problems of actual citizenship, using information
technology and and appropriate communication in accordance with the purpose of
building a believing citizen, devoted to God Almighty and have noble character
1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dari refleksi pengalaman subyektif kajian epistemologik dan paradigmatif
memperkokoh eksistensi dan mutu Pendidikan PKn selama ini. Terutama dalam upaya
memahami arah revitalisasi Pembelajaran Nilai kebangsaan Pancasila dalam PPkn
Menemukan sejumlah fenomena dan fakta empirik yang menjadi latar masalah. Antara
lain bahwa Perubahan sosial budaya sangat cepat telah menyentuh perubahan sistem
nilai, sehingga mempengaruhi terhadap masalah nilai sosial budaya. Kompleksitas
masalah sosial semakin menguat ke arah situasi trubulansi. Kompleksitas menjadi
karakteristik dari latar sosial budaya pendidikan bersifat dinamis sebagai latar
Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian perkembangan ilmu pengatahuan dan
teknologi sangat besar pengaruhnya dalam lehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun dalam perkembangan ilmu sosial termasuk pendidikan, perkembangnnya itu
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tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan kesenjangan,
termasuk dalam masalah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Kondisi
ini sebagai faktor terjadinya “krisis teori konstekstual” yang diperlukan dalam
memecahkan masalah yang semakin rumit. Secara khusus dalam kajian penguatan
kebangsaan, memunculkan masalah bagaiamana revitalisasi PKn dalam pembelajaran
nilai-milai kebangsaan? Msalah ini sangat mendesak untuk mengatasi melemahnya
wawasan dan kecerdasan berbangsa dari warga negara. Masalah ini dalam teori dan
konsep PKn berkaiatan dengan pengembangan aplikasi pendekatan PPKn sebagai
Pendidikan Ideologi Pancasila (Suwarma: 2017). Pendekatan ini untuk memperkuat
pula konsep dan pendidikan Etika Pancasila dalam PPKn. Kondisi ini mempengaruhi
terhadap
pengembangan epistemologi Ilmu Kewarganegaraan
dan Pendidikan
Kewarganegaraan, dalam menghadapi dampak pengaruh berbagai ideologi asing,
didsarkan atas dsar paradigma bahwa warga negara dapat melakukan menguatan nilai
kebangsaan sehingga memiliki kecerdasan berideologi, jika memperkuat pendekatan
PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila, seara terintegrasi dengan pendekatan
pendidikan politik Pancasila. Dengan demikian akan mempekokoh kompetensi
waragnegara sebagai subyek dalam upaya memperkuat kecerdasan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sementara itu globalisasi melahirkan dampak negitif
ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah menipisnya nilai
kebangsaan, Bergesernya nilai nasionalisme dan menjauhnya jati diri bangsa dari akar
budaya bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi
modern dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional.
Konsepsi
Global citizenship education (GCE) tengah dikembangkan di
negara Barat dengan paradigma bahwa Global citizenship education (GCE) is a form of civic
learning that involves students' active participation in projects that address global issues of a
social, political, economic, or environmental nature. The two main elements of GCE are
'global consciousness'; the moral or ethical aspect of global issues, and 'global competencies',
or skills meant to enable learners to compete in the global jobs market. The promotion of
GCE was a response by governments and NGOs to the emergence of supranational
institutions, regional economic blocs, and the development of information and
communications technologies. These have all resulted in the emergence of a more globally
oriented and collaborative approach to education. UNESCO just released its new guidance
tool Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers. The new
publication will help policy-makers within ministries of education prioritize, plan and
implement effective actions for the prevention of violent extremism through education, and
contribute to national prevention efforts. (Suwarma : 2017).
PPKn
dihapakan

kepada fenomena tersebut perlu memperkuat peran dalam upaya penguatan nilai nilai
kebangsaan. Paradima penguatan nilai nilai kebangsaan dari diemnsi pendidikan nilai
dengean menemukan kembali sumber nilai penguatnnnya, Dalam
kajian
ini
diyakini bahwa masyarakat dan dalam konsepsi negara yang berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, menempatkan agama sebagai sumber Nilai–nilai kebangsaan.
Diyakini pula bahwa kekuatan nilai kebangsaan berdasarkan nilai dasar dan ideologi
negara merupakan kekuatan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi terhadap
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nilai kebangsaan, kenegaraan dan kewarganegaraan. Implikasi PPKn didapkan kepada
bagaimana upaya penguatan baik dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai
kebangsaan maupun dalam pembelajaran sebagai pembelajaran nilai kebangsaan untuk
membangun kekokohan nilai kebangsaan dan kecerdasan warganegara dalam
kehidupan bernegara. Atas dasar paradigma tersebut teridentifikasi sejumlah faktor
yang merupakan latar belakang masalah dalam kajian ini, antara lain sebagai berikut;
a. Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan
munculnya pemikiran berdasar pada paham neopositivisme dan neo strukturalisme
yang memberikan peluang bagi ilmu ilmu sosial termasuk Ilmu
Kewarganegaraan untuk melakukan revitalisasi epistemologinya dalam
membangun jatidiri keilmuannya. Termasuk bagi penataan hubungannya
dengan disiplin ilmu lainnya, dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dan
masalah kebangsaan . Teruatama dalam membangun sosok keilmuan yang
bergerak dari tradisi pendekatan disipliner yang selama ini masih dominan ke
arah interdisiplin, multidiscipline dan antardisiplin, bahkan kontradisiplin.
Munculnya pendekatan naturalistik inquiry yang diunggulkan dalam ilmu ilmu
sosial dan studi sosial serta humaniora dan keberagamaan. Dalam ilmu
pendidikan terapan muncul Penelitian Tindakan kelas dalam Ilmu Keguruan
serta Lesson studies dan dan SST dan STEM dalam pendidikan IPA dll, sebagai
hasil inovasi.
b. Perubahan terjadi seiring dengan perubahan tatanan global. Neo ideologi
muncul yang dalam era gelobalisasi. Mempengaruhi implementasi dan
kemurnian aktualisasi ideologi negara-negara berkembang, Termasuk
mempemgaruhi pula terhadap implementasi dan kemampuan warga negara
Indonesia memahami, mengaktualisasikan mempekokoh penguatan kebangsaan
dan ideologi Pancasila. Masalah ini berkait dengan konsep untukmengapa perlu
memperkokoh wawasan kebangsaan seiring dengan memperkokoh dan
memperkuat kecerdasan berideologi sebagai sarana dalam memperkokoh wawasan
kebangsaan. Hal ini diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan dan tujuan
bernegara dan berbangsa berdardasar Pancasila sebagai dasar negara dan
Undang Undang Dasar landsan konstitusional berbangsa dan bernegara,
terutama dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing
c. PKn
sebagai Civic Education Indonesia dihadapkan pada tantangan
memperkuat kemampuan
dalam Pengembangan Kurikulum
dan
pembelajarannya untuk mngatasi kelemahan yang selama ini dalam pembelajaran
nilai kebangsaan untuk memperkokoh kehidupan bernegara. Untuk itu perlu
dibangun paradigma baru dalam memperkuat pembelajaran nilai kebangsaan
Pancasila dalam PPKn. Pendidikan PPKn sebagai pendidikan nilai ideologi
Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam perspektif pendidikan nilai dan pendidikan
ideologi Pancasila
d. Kecerdasan berideologi Pancasila diperlukan dalam menghadapi ancaman
pengaruh ideologi asing terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar dan
Ideologi Negara. Adalah merupakan tantangan dalam upaya revitalisasi
epistemologis termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaraan
pendidikan nilai kebangsaan.
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat sejumlah masalah yang
perlu segera mendapatkan perhatian komunitas Pkn. Terutama berkaitan dengan upaya
membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi pembelajaran nilai kebangsaan
dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dalam
pengembangan model pembelajaran nilai kebangsaan. Antara lain sebagai berikut;
a. Mengapa perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai
pendidikan ideogi untuk memperkuat model pembelajaran nilai kebangsaan
di Indonesia
b. Mengapa perubahan nilai sosial budaya, paradigma dalam Ilmu Ilmu sosial
perlu dijadikan dasar pemikiran dalam pevitalisasisi Pendidikan PKn sebagai
Pendidikan Idologi untuk memperkuat pembelajaran nilai kebangsaan
berdasarkan Pancasila ?
c. Mengapa teknologi informasi dan komunikasi perlu diintegrasikan secara
tepat guna bagi revitalisasi pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan
Ideologi Pancasila dengan tujuan untuk membangun kecerdsan berideolgi
dalam emperkuat pembelajaran kebangsaan ?
d. Mengapa filsafat Pancasila perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan
landasan membangun teori pengembangan pendidikan kewarganegaraan
sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan
?
e. Mengapa dperlu dikembangkan model pembelajaran nilai kebangsan berbasis
masalah kewaganegaraan konstekstual berbasis Agama, ilmu pengetahuan,
masyarakat dan teknologi yang terintegrasi dalam pendekatan pendidikan
ideologi Pancasila
f. Mengapa model pengembangan kurikulum perlu memuat nilai-nilai Pancasila
dan masalah pembelajaran nilai kebangsan dengan menekankan pada tujuan
untuk membangun kompetensi warga negara Indonesia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia dalam mecintai
bangsa negaranya
2. KAJIAN PARADIGMA REVITALISASI IIMU KEWARGANEGARAAN
DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBEJARAN
NILAI NILAI KEBANGSAAN
2.1. Perubahan Paradigma
Dalam Ilmu Ilmu sosial Implikasinya terhadap
Revitalisasisi Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan
Telah terjadi perubahan paradigma dalam ilmu ilmu sosial, sebagai korekasi dari
positivisme, dan tumbuhnya neopistivisme dan neostruturalisme, dengan
berkembangnya naturalistik inquary dalam memperkokoh epistemplogi ilmu ilmu
sosial. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap pengemabangan kurkulum dan
pembelajaran dalam Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan
dan Pendidikan
Kewarganegaraan Antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut;

6

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

a. perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya,berpengaruh
luarbisa terhadap
epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk dalam
pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada abad 21
b. Sementara itu pendekatan disiplin, multidispline ke arah pendekatan
krosdisiplin, termasuk yang bersifat contradiscipliner, memberikan pengaruh
terhadap kurikulum dan pembelajaran PKn sebagai pendidikan idelogi dalam
pengembangan nilai –nilai kebangsaan dan berimplikasi terhadap sistem
pendidikan guru PKn.
c. Positivisme memiliki ekstrim yang dapat diselidiki atau diteliti hanyalah yang
bersifat empirik realitas, fakta fakta dalam masyarakat. Sementara itu
pendidikan nilai menekankan pada kedalam berfikir dalam menemukan
kebenaran dan mengkonstruksi makna kebenaran dibalik realitas.
d. nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh
dari penelitian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara itu dalam
pendidikan nilai pemaknaan kebenaran lebih bersifat konstektual dan berkaitan
dengan nilai kearifan lokal termasuk dalam pengembangan pendidikan
ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn di
Indonesia
e. positivisme koreksi yang keras, perspektif pemikiran ilmu ilmu sosial budaya.
Koreksi memunculkan aliran baru Post Positivisme. konstruktivisme yang
dapat dijadikan peluang dalam memeperkokoh pendidikan kewarganegaran
sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan
2.2.Pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam Pengembangan Model Pendidikan
Kewargnegaraan

Terdapat pemikiran dalam Ilmu kewarganegaran yang melahirkan aliran tradisi
dan model Pendidikan Kewarganegaraan yang mempengaruhi pemikiran
pengembangan di berbagai negara termasuk di Indonesia dalam ragam pendekatan
sebagai berikut;
a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (Social Studiesl
b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik bagi dari sosialisai
politik dan komunikasi politik
c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi, bagian dari ilmu
politik inti dari sistem politik
d. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hak Azasi Manusia, bagian
dari upaya penegakkan HAM.
e. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Kesadaran berkonstitusi
bagian dari sosialisasi hukum Tata Negara
f. Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan pendidikan Hukum untuk
membangun kesadaran hukum bagian dari sosiologi hukum
g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Etika politik, bagian dari
filsafat politik
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h.
i.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Guru PKN yang
mempersiapkan guru profesional Pancasilais, bertaraf universiter, bagaian dari
ilmu keguruan dan ilmu Pendidikan
Pendidikan Kewarga Negaraan sebgai Pendidikan disiplin ilmu Kewarga
Negaran, bagian dari ilmu Pendidikan

2.3. Paradigma Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam PPKn Sebagai
Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila
Kuatnya pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam sehingga melahirkan
pemikiran baru terhadap perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebagai
pendidikan dan pembelajarn nilai. Setelah paham kognitif tidak berhasil
mengembangkan kemampuan warganegara untuk membangun sistem nilai.
Kemampuan ini sebagai dasar bersikap dan bertindak sebagai wraga negara yang baik.
Awalnya dikembangkan sebagai pendidikan moral, kemudian dirubah menjadi
pendidikan nilai, dan kini di kembangkan menjadi pendidikan karakter. Berikut ini
pemikiran hipotetik paradigmatik, sebagai reflektif empirik subyektif ke arah pemikiran
revitalisasi dan inovasi sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan
Antara lain sebagai berikut;
a. PKn multi sumber dan kontekstual ilmu pendidikan ilmu keguruan Imu
ilmu Sosial,
humaniora, sain teknologi dan agama dan masalah
kewarganegaraan dengan mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk
kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
b. Globalisasi merupakan latar dan lingkungan dan modal sosial potensial
untuk memperkokoh PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan
pembelajaran nilai kebangsaan
c. Proses pembelajaran PPKn, ditransformasikan pada strategi pembelajaran
yang pengembangan berfikir dan nilai Pancsila sebagai dasar dan ideologi
negara , dengan dukungan pengembangan kurikulum dan pembelajarn
berbasis masalah kebangsaan dan kewarganegaraan aktual
d. Era globalisasi merupakan kompetitif global antar bangsa. perubahan
dalam berbagai aspek kehidupan. Daya tahan ideologi dan wawasan
kebangsaan terletak pada kecerdasan berideologi warganegara. Revitalisasi
PKn sebagai Pendidikan Nilai kebangsaan berkait dengan memperkuat
pendekatan pendidikan Ideologi Pancasila sebagai salah satu pendekatan
dalam Ilmu Kewargaraan
dalam pengembangan kurikulum dan
pembelajaran nilai kebangsaan, yaitu nasionalisme Pancasila .
e. Tuntutan terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah
semakin tinggi dalam situasi ancaman disintegasi serta pengaruh ideologi
asing adalah merupakan tantangan untuk memperkokoh pendekatan
filosofik Ilmu Kewarganegaraan dalam memberikan landasan teoretik
terhadap mengembangan Kurikulum dan Pembelajaran termasuk dalam
pembelajaran nilai kebangsaan dalam PKn sebagai pendidikan ideologi
Pancasila
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f. Masalah utama dalam revitalisasi adalah pemikiran untuk membangun
teori dan paradigma baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru
yang menjadi latar Pendikan Kewarganegaraan.
g. Pendidikan Kewarganegraan sebagai pendidikan Guru PKn yang
profesional Pancasilais, perlu mendapatkan tempat dalam sistem
pendidikan guru profesional. Adalah merupakan penentu keberhasilan
pemikiran revitalisasi dan aktualisasi
2.4. Refleksi Pemikiran Pengembangan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila
dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan
Penguatan pembelajaran nilai kebangsaan dalam PPKn, menuntut penguatan
terhadap pendekatan sebagai pendidikan ideologi Pancasila. Pendidikan Nilai
kebangsaan selama ini masih belum optimal dikembangkan, seiring masih menguatnya
faham pemikiran positivistik dan behavioristik dan kognitif dalam ilmu pendidikan
dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora sebagai sumber keilmuan PPKn Berikut
catatan reflektif subyektif emprik berkait dengan pengembangan pendidikan nilai
kebangsaan dalam PPKn, antara lain sebagai berikut;
a. pengembangan nilai-nilai kebangsaan hendaknya merupakan bagian
penting dalam inovasi pembelajaran nilai dalam PPKn, terutama untuk
memperkuat proses pembelajaran dalam mengimbangi pendekatan
kognitif dan objectif model dalam pendidikan selama ini dalam praktek
pembelajaran. Pendidikan Nilai kebangsaan merupakan proses
transformasi dan aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam
membangun konsep kebangsaan dan nasionalisme sebagai sumber PPKn
di Indonesia.
b. Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajarn
konstekstual Nilai kebangsaan memperkuat PPKn untuk pengembangan
models pembelajaran nilai nilai kebangsaan untuk memperkokoh
wwawasan kebangsaaan dan kecerdsan berideologi warga negara.
c. Pembelajaran nilai kebangsaan hendakanya dikembangkan dalam model
pembelajaran yang berorentasi pada keterlibatan siswa dalam berpikir
dalam kelompok dalam memecahkan masalah kebangsaan. Tujuannya
antara pengembangkan kemampuan berpikir reflektif logis atas sejumlah
fenomena dan masalah kewarganegaraan dan kebangsaan yang muncul
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
d. Gejala dan fenomena melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap
nilai nilai dan wawasan kebangsaan . Merupakan tantangan bagi revitalisasi
PPKn dalam perspektif pendidikan ideologi dan pendidikan wawasan
kebangsaan. Meliputi penguatan pemaknaan kebangsaan dan nasionalisme
Pancasila, pengembangan kurikulum, pembelajaran dan pengembangan
kemampuan profesional guru PPKn pendekatan bagi pengembangan
Sistem pendidikan guru PPKn
e. Peran PPKn dalam membangun kecerdasan berideologi merupakan
kecerdasan ber-Pancasila. Meliputi pemahaman nilai nilai, kemampuan
mengakan nilai dan mengamalkan serta kemampuan memilihara nilai-nilai
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dan dalam membangun cinta tanah air sebagai nilai dasar kebangsaan dan
nasionalme Pancasila..
f. Pendidikan Nilai kebangsaan akan berhasil manakala berorientasi pada
membangun karakter cintan tanah air intinya karkter beriman kepada
Tuhan Yang maha Esa untuk melahirkan warga negara memiliki
kecerdasaan berakhlaq mulia dan beriideologi berbangsa dan bernegara.
g. Krisis pendidikan dan pembelajaran nilai dapat diatasi, dengan meyakini
dan merivitalisasi landasan filsafat, teoretik pendikan ini sebagai pendidikan
dan pembelajaran yang didukung dengan keokohan Ilmu Kewargaegraaan
dan Pendidikan Guru Pendidikan Kewarganegaraan.
h. Pembelajaran Nilai kebangsaan (teaching nationalism) Masalah aktual
kewarganegaraan adalah altenatif solusi
pembelajaran yang lebih
menekankan pada aspek kognitif dari pada afektif dan psikomotor.
2.5. Peluang Revitalisasi Pendidikan Idelogi dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam
Pendidikan Guru PKn di Indonesia
Pendidikan Kewarganegaran di PT sebagai lembaga pendidikan guru pada
Universitas di LPTK di Indonesia, telah memiliki pengalaman dalam membangun
guru dan pengembangan Ilmu Kewarganegaraan dan
Pendidikan
Kewarganegaraan. Banyak memberikan pengaruh terhadap pengembangan
profesional guru PKN . Baik aspek keilmuannya maupun dalam mengembangan
kemampuan guru dan dosen. Telah memiliki program penididikan magister dan
dokror, pemikiran reflektif emprik selama ini, dalam berbagai tulisan dan kegiatan
ilmiag dalam AP3NI, antar lain sebagai berikut;
a.

b.
c.

d.

e.

Prodi Pendidikan Kewarga Negaraan sebagai Lembaga Pendidikan guru
PKN pada LPTK memiliki pengalaman kepakaran dan potensi
kelembagaan dalam mempersiapkan guru dosen dan pakar PKN
profesional.
Profesionalitas guru
dosen menentukan keberhasilan revitalisasi
pengembangan kurikulum dan pembelajaran perlu direvitalisasi secara
sistemik dengan dukungan kekuatan filosofik dan keilmuan.
Pendidikan Guru PKn yang profesional dikembangkan dalam tradisi
pendidikan Guru bertaraf
Universiter. Merupakan aset bagi
mengembangan guru sebagai subyek yang mampu berkembang dalam
melakukan inovasi kreatif dalam memperkuat mutu pembelajaran.
Komunitas keilmuan pendidikan Kewarganegaraan mampu melahirkan
pemikiran bagi pengembangan kekokohan filsafat ontologis, akseologis
dan epistemologis. Dapat keluar dari cengkraman Positivisme yang
memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang
paling tinggi tingkatannya, dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat
ilmiah (that science is the highest form of knowledge and that philosophy thus must be
scientific).
PKn profetik berbasis nilai kewahyuan yang praksisnya dalam kehidupan
beragama pada masyarakat Indonesia. Yang sudah terbukti memiliki
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f.

g.

eksistemsi dan kekuatan sebagai sumber dan modal sosial bagi sistem
sosial dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan akhlak mulia seperti
diatur dalam UUD 1945.
Positivisme hanya metode ilmiah yang berlaku secara umum, untuk
segala bidang atau disiplin ilmu, yang lazim digunakan dalam ilmu alam.
Pandangan inilah yang menyamakan bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan
termasuk ilmu keguruan dan program pengembangan kurikulum
pendidikan. Ternyata berdampak memperlemah pendidikan ilmu sosial
termasuk dalam Ilmu kewarga negaraan. Kondisi ini memunculkan
pendekatan alamiah dalam merevitalisasi epistemolginya, sehingga
ditemukan penedakatan dan model Naturalistic Inquiry.
Diduga paham positivisme dan kognitivisme memperlemah penelitian
pembelajaran pendidikan kewarga negaraan, yang dibawa ke arah
pemikiran ilmu pasti sehingga tercabut dari akar dan latar sosial budayanya.
Karena positivisme memandang metafisik tidak dapat diterima sebagai
ilmu, tetapi "sekadar" merupakan pseudoscientific. bertentangan dengan
hakekat ilmu sosial dan Ilmu kewarga negaraan sebagai pendidikan nilai
sosial dan budaya. Pendidikan kahlak mulia warga negara Indonesia
berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..

2.6. Paradigama Baru Revitalisas PKn Sebagai Pendidikan Ideolgi dan Pengembangan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Pancasila
Diperlukan pardigma baru dalam upaya meakukan revitalisai Pendidika
Kewarga megaraan. Perlu diperkuat dengan berlandasan pemikiran philosofik
epistemologi, yang berhubungan dengan ilmu pendidikan ilmu keguruan dan ilmu
sosial humaniora dan agama sebagai sumber nilai untuk membangun paradigma baru.
Antara lain didsarkan atas pemikiran sebagai berikiut;
a. Perlu dilakukan transformasi orientasi pemikiran dari mengjar kepada belajar
dengan memperankan peserta didik sebagai subyek pebelajar yang memiliki
kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya secara kolektif dalam
belajar kelompok. Agar mampu menginternalisasikan nilai kebangsaan
Indonesia berdasarkan nilai nilai Pancasila
b. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan nilai karakter Pancasilais paham
kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dsar
membangun akhlak mulia warga negara dapat dikembangkan, jika
pembelajaran PKn berhasil menciptakan iklim belajar yang terbuka,
demokratis, kompentitif berorientasi kepada proses belajar peserta didik
untuk dapat mengembangkan potensi kapasitas dan kapabilitas dirinya
sendiri berbasis nilai musyawarah dan mufakat dalam interaksi edukatif.
c. Pengembangan nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn, akan efektif
apabila nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi pelajaran
dijadikan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan penalaran nilai
sebagai proses pengembangan kemampuan menginternalisasikan dan
internalisasi nilai.
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d. Sistem Nilai sebagai substasni pembelajaran akan penuh makna jika
mengakses Nilai Nilai keagamaan sebagai sumber pembelajaran nilai
Pancasila. Pengembangannya hendaknya dilakukan melalui upaya
transformasi budaya belajar yang berbasis masalah aktual kewarganegaraan.
e. Nilai-nilai nilai keagamaan dan masalah kebangsaan dijadikan sumber
nilai memperkaya setiap konsep materi PPKn dijadikan sebagai bahan
kajian yang menarik dalam proses belajar, manakala hakekat PPKn sebagai
pendidikan nilai kebangsaan berdasarkan nilai keimanan dan Ketaqwaan
dan ahlak mulia warganegara Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.
f. Pendekatan pendidikan ideologi diperkokoh dengan pandangan terhadap
pesertadidik sebagai subyek yang berfikir, bertindak, kreatif, konstruktif,
dan manipulative, untuk membangun kecerdasan dan wawasan
kebangsaan.
g. PKn akan
memiliki kekuatan penuh daya
apabila berhasil
pembelajarannya mentransformasikan Nilai nilai kebangsaan meliputi
makna kebangsaan Pancasila dan masalah praksis kebangsaan yang tumbuh
dan berkembang sebagai latar masalah kewarganegaraan dijadikan sumber
untuk memperkuat pembelajaran nilai dan wawasan kebangsaan .
2.7. . Inovasi Pembelajaran Pembelajaran Nilai kebangsaan dalam PPKn
Memperkokoh Sistem Nilai kebangsaan, Inovasi perlu dilakukan, dengan
berorientasi pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran dari
pengalaman yang ada, dengan dukungan penelitian dan evaluasi implementasi
kurikulum, konsepsinya antara lain sebagai berikut;
a. Inovasi pembelajaran perlu melibatkan secara optimal, guru sebagai
inisiator dan inovator pembelajaran dengan memberikan peluang untuk
mengembangkan kreatifitasnya, pengembangkan profesional dengan
menghormati otonomi dalam melakukan inovasi pembelajaran.
b. Inovasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan merupakan jawaban
strategis untuk mengimbangi pengembangan pembelajaran dengan
pendekatan masalitas selama ini, sekaligus menjawab tantangan dunia
pembelajaran nilai kebangsaan dan akhlak mulia warga negara.
c. Arah pengertian konseptual pembelajaran PPKn harus bermakna “sebagai
pembelajaran nilai nilai Pancasila, ilmu-ilmu sosial, humaniora teknologi
dan serta nilai sosial budaya yang diorganisir secara kontekstual dengan
nilai nilai keagamaan
dengan dukungan ilmu keguruan
untuk
mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun sistem nilai
kebangsaan Pancasila sebagai pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan
(Citizenshif Education) di Indonesia.
d. Inovasi pembelajaran ke arah memperkuat daya dukung sumber
pembelajaran pengembangan model berpikir induktif berbasis pemecahan
masalah dan nilai nilai kebangsaan aktual
e. Inovasi pembelajaran hedaknya mengakses pada strategi pengembangan
berpikir tingkat tinggi untuk dapat menguasai IPTEKS, dengan
mengutamakan membangun peningkatan keimanan dan ketakwaan dan
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kahlak mulia sebagai karakter PKn dalam sistem pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila
2.8. Paradigma Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila.
Gagasan konseptual untuk memperkuat pendidikan kewarganegraan sebagai
pendidikan Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan. Paradigma
Revitalisasi PKn Sebagai Ideologi Pancasila, dalam penguatan nilai dan wawasan
kebangsaan, antara lain sebagai berikut’
a. Ideologi Pancasila memiliki kekuatan filosofik menangkal pengaruh negatif
ideologi asing termasuk “neoideology”
b. Warga Negara Indonesia memerlukan kecerdasan berideologi Pancasila
dengan berpikir tingkat tinggi dan Menggunakan sistem nilai yang kokoh
dalam memecahkan masalah Kewarganegaraan
c. Pancasila merupakan Ideologi Terbuka memiliki makna memberikan peluang
bagi PKn Membangun Suasana Pembelajaran untuk Mencerdaskan kehidupan
berideologi Pancasila
d. Kecerdasan berideologi Pancasila Diperlukan untuk memperkuat aktualisasi
Ideologi Pancasila berbasisis kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai
yang mendalam
e. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan
interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan
ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam
mengaktualisasikannya
f. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam
memperkuat PPKn (Citizenshif education) . Intinya transformasi dalam
Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
g. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan
memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam
memecahkan masalah kewarga negaraan
h. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan
interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan
ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam
mengaktualisasikannya
i. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam
memperkuat PKN Citizenshif. Intinya transformasi dalam Pengembangan
Kurikukum dan Pembelajaran
j. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan
memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam
memecahkan masalah kewarga negaraan
k. Rational dan Strategi Revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila ,
(a) Analisis filsafat dan etika Politik sistem politik dan Praktika Politik banyak
dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya Liberalistik. (b) Pengaruh ini menguat
dan merupakan dampak negatif dari eporia proses reformasi termasuk
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reformasi konstitusional . (c) memunculkan sistem dan praktika politik biaya
tinggi, dan tidak terkontrol oleh etika politik Pancasila
2.9. Makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai
Kebangsaan dalam Pendidikan Kewarga Negaraan di Indonesia.
Berikut ini makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila, sebagai
pememikiran refelktif bagai revitalisasi. Antara lain sebagai berikut;
a. Pendekatan untuk memperkuat epistemologi Ilmu Kewarga Nengaraan
dan Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pendekatan dalam mengembagangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn
dan Pengembangan mutu Pendidikan Guru PKn
c. Secara Teoretik untuk mengembangkan Karakter Ideologi Pancasila warga
negara Indonesia
d. Untuk memperkuat peran dan makna PKn sebagai Pendidikan Nilai dan
karakter Ideologi Pancasila
e. Sebagai Pendekatan Untuk memperkuat posisi dan peran PKn dalam
memperkuat ideologi Pancasila dalam Percaturan Ideologi dunia
f. Sebagai Pendekatan PKn dalam membangun kecerdasan dan keterampilan
berideologi Pancasila.
g. Sebagai sebuah gagasan konseptual ilmu kewarganegaraan
untuk
memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan. Praktek dan Aktualisasi
Pancasila Sebagai IdeologiSelama ini berada dalam suasana pengaruh
pergumulan ideologi di dunia termasuk “Neo Ideology”
h. Memerlukan dukungan yang kuat dengan kemampuan dan kecerdasan
warga negara berideologi Pancasila untuk menghadapi pengaruh ideologi
yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Unuk itu Pengembangan
Kualitas Kecerdasan Beridelogi Pancasila warga negara sangat penting
dalam PKnperlu revitalisasi PKn sebagai Pendidkan Ideologi Pancasila
3 SIMPULAN
Kajian ini berkaitan dengan bagaimana upaya membangun pemikiran
akademik untuk revitalisasi Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Nilai
kebangsaan. Berkaitan dengan perubahan nilai sosial politik dan budaya yang
dipercepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Implikasinya
terhadap perkembangan paradigma dan pendekatan dalam Ilmu sosial, pendidikan
IPS, Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Kajian ini
mengedepankan paradigma revitalisai pembelajaran nilai bagi penguatan nilai
kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan
Kewar-ganegaraan sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan pendidikan watak bangsa.
Kajian ini bertujuan memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan
nilai kebangsaan dengan mengkontruksi pendidikan ideologi Pancasila. Aktualisasinya
dalam merancang bangun model pembelajaran dalam pembelajaran pemecahan
masalah kewarganegara aktual, dengan menggunakan tekonologi informasi dan dan
komunikasi tepatguna sesuai dengan tujuan membangun warga negara yang beriman,
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
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Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Revitalisasi PKN, makalah Kuliah
Umum 18 Agustus 2016 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan
Indonesia

(2017) Ilmu Kewarganegaraan (Ontologis dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam
Pendidikan Kewarganegaraan), Univeritas Pendidikan Indonesia,
Bandung
(2017) Pendidikan Kewarganegraan (Refleksi Inovasi dan Revitalisasi Pendidikan
Kewarganegaraan) Universitas Pendidikan Indonesia
(2017) Building Character and Value Education Based on School and Social
culture, Presented in Internasional Seminar on Pasundan
Univercity, Juni 16 -2017 Bandung
(2017) Model Buku Ajar PPKN Berbasis Ke Islaman dan Kemuhammadiyahan
Untuk Perguruan Tinggi, Disajikan dalam Disajikan pada Forum Group Diskusi di
UHAMKA, Jakarta 14 Juni 2017
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UPAYA OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN
UNTUK MENCAPAI CAPAIAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN
TINGGI 1
Hassan Suryono 2
Email: hassansuryono@yahoo.com

PENDAHULUAN
Pemakalah berterima kasih kepada Panitia Seminar Nasional penguatan
nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolah dan
kemasyarakatan yang telah memberi amanah untuk menyajikan pemikiran
pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
sesuai dengan Tema yang ditetapkan .Pemakalah mengetahui dan paham , bahkan
percaya para peserta Seminar nasional ini sudah mengerti, memahami dan bahkan
sudah menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi . Jika demikian anggaplah materi ini sebagai penyegaran dan
pencerahan. Apa yang akan pemakalah kemukakan belum tentu para peserta
Seminar nasional setuju dan menerima, bagi pemakalah tidak masalah, maksud
pemakalah baik karena melaksanakan amanah dari ketua panitia seminar nasional .
Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata kuliah umum ( P3MKU )
mempunyai tugas salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan mata
kuliah Umum yang terdiri dari mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan
, Bahasa Indonesia , Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD) , Ilmu Kealaman Dasar
( IAD ) dan Kewirausahaan .3.Jadi ada tiga kelompok mata kuliah yang dikelola

1

.Makalah dipresentasikan pada seminar nasional Penguatan nilai nilai kebangsaan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan dan kemasyarakatan pada hari Sabtu 7 Juli 2018 di
FKIP UNS
2
Dosen Prodi PPKn FKIP UNS dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah
Umum di LPPMP Universitas Sebelas Maret
3
Mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia. Termasuk kelompok
mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Untuk Ilmu sosial dan Budaya
Dasar (ISBD)serta IKD termasuk kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat ,
sedangkan mata kuliah Kewirausahaan sebagai ciri khas mata kuliah Universitas.
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dan dikembangkan oleh P3MKU yaitu kelompok pengembangan kepribadian 4,
berkehidupan bermasyarakat. 5dan penciri Universitas.6
Kurikulum dalam hal ini substansi kajian menurut kelaziman sebaiknya
harus diganti atau direkonstruksi kembali kalau sudah berlaku selama 5 tahun untuk
disesuaikan dengan perkembangan Ipteks serta tuntutan pasar kerja.Kalau melihat
ketentuan yang demikian sudah saatnya bahkan terlambat substansi kajian yang
ada dalam surat Keputusan tersebut segera dirubah, diganti atau
direkonstruksi.Perubahan itu untuk mensinkronkan dengan rumusan capaian
pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta perkembangan kemasyarakatan
termasuk Ilmu Pengetahuan ,Teknologi dan Seni.
Untuk merubah, mengganti atau merekonstruksi suatu substansi kajian mata
kuliah perlu adanya kajian dan analisis substansi yang mana perlu diganti dan
mana perlu dirubah atau direkonstruksi .Tidak mudah memang mensinkronkan
subtansi kajian dengan capaian pembelajaran baik sikap maupun ketrampilan
umum.Karena mata kuliah umum harus juga bersinergi dan berkontribusi terhadap
capaian pembelajaran program studi yang setiap prodi mempunyai profil lulusan
sendiri sendiri.Dalam makalah ini akan memberi konsep dasar implementasi
sebagai pengalaman mengelola mata kuliah umum sebagaimana diminta oleh ketua
panitia seminar nasional ini.

KAJIAN MATERI/ BAHAN AJAR
Sejak berlakunya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No 4 tahun
1950,Undang Undang No 12 tahun 1954, Undang Undang No 2 tahun 1989 dan
Undang Undang No 20 tahun 2003 kesemuanya telah memberi acuan dasar
pelaksanaan Pendidikan Nasional sarat dengan Nilai kebangsaan /nasionalesme (
keteladanan, kedisiplinan, sportivitas, tanggung jawab ,keberanian ) dalam
kurikulumnya .
Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan
Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti ) untuk setiap
4

Kelompok mata kuliah ini berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 yo Nomor
43/Dikti/Kep/2006
5
Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 44/Dikti/Kep/2006
6
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 713/J27.PP/2006 tentang
penyelenggaraan kelompok mata kuliah umum Universitas Sebelas Maret
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Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak
mulia dan ketrampilan 7.Kurikulum ini sebagai seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan ,isi dan bahan pembelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan 8
Program studi dalam Pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia
dan ketrampilan dapat dikontribusi oleh mata kuliah umum sebagai pendidikan
umum/General education 9.Kontribusi yang dimaksud adalah menetapkan
substansi kajian MKU untuk disandingkan dengan capaian pembelajaran
sebagaimana yang dimaksud dalam Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10
Substansi kajian Kewarganegaraan terdiri dari a.Filsafat Pancasila,
b.identitas nasional, c.Politik dan strategi, d.Demokrasi Indonesia, e.Hak azazi
manusia dan Rule of Law ,f.Hak dan kewajiban warga negara, g.Geopolitik
Indonesia dan h.Geostrategi Indonesia.11 Sedangkan mata kuliah Pancasila
4.Substansi kajian Pancasila terdiri dari a.Landasan dan tujuan pendidikan
Pancasila, b.Pancasila sebagai filsafat, c.Pancasila sebagai etika politik, d.Pancasila
sebagai ideologi nasional ,e.Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Indonesia, f.Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai
paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara 12
Hasil persandingan antara capaian pembelajaran
ketrampilan dan pengetahuan

baik capaian sikap,

dengan substansi kajian dilaksanakan

melalui

7

Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9
.Kamal Abdul Hakam ,2016 menyatakan bahwa Pendidikan Umum merupakan pendidikan
yang harus diberikan pada setiap orang untuk setiap level pembelajaran dengan memberikan
makna-makna esensial agar berkembangnya nilai, sikap dan pememahaman serta ketrampilan
seseorang sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab serta sebagai warga
negara yang demokratis
8

10

.Capaian pembelajaran dalam mata kuliah umum adalah rumusan sikap sebanyak 10 butir ,
ketrampilan umum sebanyak 9 butir dan pengetahuan MKU menguasai konsep /teoritik /MKU
11
.Kep Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 .Substansi kajian mata kuliah ini dalam
perkembanganya mengalami penambahan kajian karena perkembangan kemasyarakatan misalnya
menambah kajian Anti korupsi , Radikalesme .Demikian juga ada buku PKN di Pendidikan Tinggi
yang dikelurkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementrian Riset dan
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
12
. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002.Substansi kajian mata kuliah ini juga mengalami dinamika
perkembangan seperti mata kuliah Kewarganegaraan.
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kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

13

Untuk memilih kegiatan

mana yang akan dilakukan apakah ketiga tiganya, atau salah satu tentu seorang
dosen MKU harus betul betul mengetahui tujuan pendidikan nasional ,tujuan
program studi serta profil lulusan beserta deskripsi profil dari setiap program studi.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN TINGGI
Kurikulum Pendidikan Tinggi apakah itu Universitas, Sekolah Tinggi
,Institut,Akademi dll diwajibkan memuat Mata kuliah
Pancasila
dan
14
Kewarganegaraan .Yang dimaksud mata kuliah Pancasila adalah pendidikan
untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai
ideology bangsa Indonesia, sedangkan mata kuliah kewarganegaraan adalah
pendidikan yang mencakup Pancasila,Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk
membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air 15
Pada tanggal 21 Desember 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia menetapkan peraturan nomor 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam lampiranya menentukan rumusan sikap
dan ketrampilan umum.Untuk rumusan sikap secara logis berlaku untuk semua
jenjang di pendidikan Tinggi baik itu program Diploma satu, dua ,tiga empat,
sarjana terapan, program sarjana ,Program Magister, Magister terapan,Program
Doktor dan Doktor Terapan serta program Profesi, Spesialis dan
SubSpesialis.Namun untuk ketrampilan umum masing masing jenjang berbeda
satu sama lain.
Makalah ini disamping akan memuat rumusan sikap dan secara khusus akan
menyampaikan ketrampilan umum program sarjana yang ada pada posisi
6,sedangkan ketrampilan yang lain dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri
tersebut.Adapun rumusan sikap sebagai berikut 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ,2.Menjunjung tinggi nilai
13

Kegiatan kurikuler merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan
program studi.kegiatan kokurikuler suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara
terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot .Sedangkan
kegiatan ekstra kurikuler adalah kegaiatan yang dilakukan mahasiswa sebagai penunjang
kurikulum.
14
.Pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
15
.Penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
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kemanusiaan
dalam menjalankan tugas berdasarkan agama ,moral dan
etika,3.Berkontribusi
dalam
peningkatan
mutu
kehidupan
,bermasyarakat,berbangsa ,bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan pada
Pancasila, 4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air
,memiliki nasionalesme serta rasa tanggung jawab
pada Negara
dan
bangsa,5.Menghargai keaneka ragaman
budaya ,pandangan,agama dan
kepercayaan ,serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 6.Berkerja sama dan
memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan,
7.Taat hukum
dan disiplin
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara,8.Menginternalisasi nilai ,norma dan etika akademik, 9.Menunjukkan
sikap
bertanggung jawab atas pekerjaan
di bidang keahlian
secara
mandiri,10.Menginternalisasi
semangat
kemandirian
,kejuangan
dan
kewirausahaan,Sedangkan ketrampilan umum unutk program sarjana /level 6
adalah 1.Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai homaniora yang sesuai dengan bidang
keahlian, 2.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, 3.mampu
mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahlian berdasarkan kaidah,tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi,gagasan,desain atau kritik seni,menyusun deskripsi saintifik hasil kajianya
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman
pergruan tinggi, 4.Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi,
5.Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah
di bidang keah;ian ,berdasarkan hasil ananlisis informasi dan data ,6.Mampu
memelihara
dan mengembangkan
jaringan kerja
dengan pembimbing
,kolega,sejawat, baik dalam maupun di luar lembaganya,7.Mampu bertanggung
jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dsan melakukan supervise dan
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggung
jawabnya,8.Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pemeblajaran secara
mandiri,9.Mampu
mendokumentasikan
,menyimpan,mengamankan
dan
16
menemukan kembali data untuk menjamin kesakihan dan mencegah plagiasi.

16

Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut perlunya menetapkan dan mensinkronkan
materi bahan ajar mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan.Sekarang ini rambu rambu
mata kuliah tersebut sebagian besar masih berpijak pada Keputusan Dirjen Dikti
Depdiknas RI No 38 tahun 2002 ,tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah
pengembangan kepribadian di PT dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43
tahun 2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian di PT dengan varian perubahanya
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STRATEGI PEMBELAJARAN
Deskripsi kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana
ditentukan dalam Perpres no 8 tahun 2012 merefleksikan capaian pembelajaran
yang didapatkan seseorang melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja
dan pembelajaran mandiri.Jadi capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan
akumulasi dari ilmu pengetahuan, ketrampilan ,afeksi dan kompetensi yang dicapai
melalui proses pendidikan terstruktur dalam suatu bidang ilmu atau melalui
pengalaman kerja.
Capaian pembelajaran yang bersifat nasional (makro) sebagaimana
tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dicapai lewat proses

pendidikan dengan mengkaji ,menganalisis substansi kajian yang bersifat makro
sebagai pisau analisis dengan metode deduksi.Namun untuk mencapai tujuan
program studi

sesuai dengan profil dan deskripsinya. Profil seorang dosen

Pendidikan Pancasila dan kewargaannegara harus benar benar memahami
substansi kajian makro ke implementasi mikro dengan analisis induksi.
Metode deduksi dengan jalan memberikan konsep/ teori / mata kuliah Pendidikan
Pancasila dan kewarganaan negara sesuai dengan bidangnya sedangkan dengan metode
induksi mengemukakan fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai atau
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.Fenomena dan fakta yang dikemukakan harus
menunjukkan keterkaitan dengan tujuan serta profil prodi yang bersangkutan. Melihat
kenyataan ini kita bisa bertanya pada mahasiswa beberapa pertanyaan yaitu (1) Mengapa
? ( Pengetahuan kausal ) Mahasiswa diminta menjelaskan sebab dan akibat .(2) Kemana?
( Pengetahuan normatif) Mahasiswa menjelaskan bagaimana seharusnya. (3) Apa ?(
Pengetahuan essensial ) mahasiswa menjelaskan hakekat sesuatu atau inti sarinya.(4)
Bagaimana ? ( Pengetahuan deskriptif) berarti mahasiswa diminta menjelaskan secara
obyekti apa yang ditanyakan 17.Hal ini bisa dikatakan kita sudah melakukan praktik MKU
berbasis prodi.
Baik untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

17

Pertanyaan pertanyaan diatas menurut Kaelan merupakan tingkatan pengetahuan yang akan
ditanyakan.
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pada akhir pembelajaranya diadakan evaluasi baik dengan test , non test serta Portofolio
.18 Bagaimana sekarang portofolio yang bersifat makro nasional dan mikro yang berbasis
prodi.Seperti saya jelaskan di depan ada dua fakta yaitu fakta yang bersifat makro atau
ruang lingkup nasional dan fakta yang bersifat mikro berbasis prodi.Apakah itu makro atau
mikro mempunyai langkah langkah yang sama 19.Identifikasi masalah dan masalah yang
akan dibahas dalam portofolio hendaknya masalah masalah yang tidak sesuai dengan
capaian sikap ,dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional
Pendidikan Tinggi 20

KESIMPULAN
Seorang dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan

dikatakan

sukses jika secara akademik mampu memberikan nilai tambah kepada capain
pembelajaran program studi .Atau dengan kata lain dikatakan sukses kalau Mata
kuliah tersebut ada kemanfaatan dan kontribusi terhadap lulusan program
studi.Dosen mata kuliah tersebut hendaknya ingin selalu berbuat lebih baik dan
terus maju dalam mengajarnya serta selalu berpikir untuk berbuat yang lebih baik
dan bertujuan
Dalam merekonstruksi kurikulum kajian mata kuliah umum diperlukan
adanya penetapan visi,misi dan tujuan mata kuliah umum, adanya relevansi yang
sistematis antara profil lulusan dengan kompetensi.Kompetensi dengan elemen
kompetensi .Elemen kompetensi dengan bahan kajian.Bahan kajian dengan Mata
kuliah, ( 2) ) Bahan kajian Mata kuliah umum harus mampu mengembangkan
nilai nilai pada setiap Mata kuliah umum yang telah ditetapkan.

REKOMENDASI

18

Test merupakan suatu prosedur yang sistematis guna mengukur sample.Ciri yang sistematis ini
telah mencakup pengertian obyektif, berstandar dan kualitas yang lain. Teknik evaluasi dengan non
test dapat memakai rating scale.,kuessioner., check list., observasi dan riwayat hidup.
19
Langkah langkahnya adalah mahasiswa mengidentifikasi masalah, pilih satu atau dua lebih
masalah yang akan dikaji, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan
fortofolio , menyajikan portofolio dan merefleksi pengalaman belajar.
20
Capaian pembelajaran sikap suatu yang seharusnya sedangkan fakta yang akan dibahas
merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan sikap tersebut.Demikian juga ketrampilan umum
merupakan ketrampilan yang harus dimiliki,sedangkan faktanya merupakan fakta yang tidak sesuai
dengan ketrampilan harapan tersebut.Lebih jelas dan terperincinya dapat dilihat dalam lampiran
rumusan capaian pembelajaran Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
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Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hal
hal sebagai berikut (1) Kurikulum mata kuliah umum hendaknya disusun dengan
melibatkan komponen mahasiswa, dosen, stake holders dan jurusan/Fakultas.dan
pakar pada setiap mata kuliah umum . (2) Perlu adanya uji coba pembelajaran
kajian substansi pada setiap matakuliah umum untuk mengetahui apakah substansi
kajian tersebut efektif dalam mengembangkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air
yang tercantum dalam capaian pembelajaran

KEPUSTAKAAN

Depdiknas. 2002. Penilaian berbasis kelas. Jakarta : Pusat kurikulum Balitbang
Depdiknas
Kemenristekdikti Dirjen Belmawa, 2016.Pendidikan Kewarganegaraan
untuk Perguruan Tinggi.Pancasila,Agama dan bahasa Indonesia.
Hassan Suryono dkk , 2016.Pancasila berbasis riset tinjauan aspek hitoris, Yuridis
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SERVICE LEARNING DALAM KOMUNITAS: MEMBANGUN CIVIC
RESPONSIBILITY DI INDONESIA.
Rusnaini
Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT
Today, active citizenship requires that people are knowledgeable about common
problems in his community and possess the capacity to work toward a solution by
acting together to resolve the deficits exist within social systems. History records
service learning by citizens as true solidarity. They have committed to promote
civic responsibility is an individual's duty to the community.
Keywords: Active citizenship, civic engagement, service learning, civic
responsibility
PENDAHULUAN
Perdebatan mengenai domain sosiokultural kewarganegaraan sejauh ini
masih terpengaruh pada kurikulum citizenship education, bahwa isu pentingnya
terletak pada bagaimana memahami isu-isu kewarganegaraan dan bukan pada
bagaimana menjelaskan tantangan kewarganegaraan aktif yang harus kita hadapi
hari ini dan esok. Kini, diskursus intelektual lebih terpusat pada bagaimana
menjelaskan civics engagement untuk menghadapi tantangan kewarganegaraan
aktif dalam komunitas yang disebut civics community. Civics community
merupakan sebuah cabang studi kewarganegaraan yang menekankan hubungan
individu dengan lingkungan sosialnya yang dipahami sebagai komunitas yang terus
berkembang, baik di tingkat daerah (lokal) maupun di tingkat nasional (Good,
1959). Civics community memiliki misi mempersiapkan generasi muda untuk
mengembangkan pengetahuan dan skill untuk membangun komunitas. Civics
community memfocuskan pada civic engagement atau keterlibatan warga sebagai
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salah satu bentuk civic responsibility atau tanggung jawab warga. Mengingat
pedagogi civic engagement adalah service learning, artikel ini memaparkan tentang
service learning sebagai upaya membangun civic responsibility di Indonesia.

TANTANGAN KOMUNITAS
Kita hidup dalam periode sejarah yang menunjukkan bahwa di zaman
modern ini seorang warga negara tidak dapat mengharapkan dan mengklaim bebas
dari tanggung jawab sosial karena ia hidup sebagai bagian dari masyarakat. Dalam
hal ini, sorang warganegara membutuhkan perspektif untuk memahami
kewarganegaraan aktif. Kewarganegaraan aktif bermakna mengetahui tanggung
jawab diri pribadi dalam kehidupan sosial, dan siap untuk belajar tentang masalahmasalah sosial yang berdampak pada komunitas atau masyarakat dan, jika
memungkinkan, berpartisipasi dalam strategi untuk menyelesaikan masalahmasalah dalam komunitasnya. Warga negara yang baik adalah anggota yang
melakukan dengan baik bagiannya dalam kehidupan komunitas. Warga yang buruk
adalah anggota yang menghambat kemajuan komunitas ketika dia seharusnya bisa
membantu.
Di dalam komunitas, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
tertentu. Menurut Dunn (2002), haknya adalah apa yang diberikan komunitas
padanya; kewajibannya adalah apa yang dia berikan kepada masyarakat. Setiap
komunitas memiliki kebutuhan bersama, meskipun tidak semua warga komunitas
menyadarinya. Sebagai contoh, kebutuhan akan hidup sehat, berhubungan dengan
orang lain, pendidikan, ibadah, dan kemakmuran atau kesejahteraan. Kadang-kadang
warga dari komunitas, atau sebagian besar dari mereka, tampaknya tidak
sepenuhnya memahami kebutuhan bersama tersebut. Jika hal ini terjadi, akibatnya
kebutuhan bersama tidak tercapai. Padahal hal yang esensial tentang suatu
komunitas adalah bahwa orang-orang yang membentuknya bekerja sama untuk
tujuan yang baik atau common good. Komunitas dalam masyarakat demokratis
yang majemuk membutuhkan warga negara yang memahami identitas sosial
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mereka sendiri, berkomunikasi dengan mereka yang berbeda dari diri mereka
sendiri, dan membangun jembatan lintas perbedaan untuk tujuan yang baik tersebut.

PEDAGOGI CIVIC ENGAGEMENT: SERVICE LEARNING
Civic Engagement atau keterlibatan warga merupakan kegiatan untuk
membuat

perubahan

dalam

kehidupan

warga

ataupun

komunitas

dan

mengkombinasikan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi
guna membuat perubahan tersebut. Tindakan ini merupakan usaha memperbaiki
kualitas hidup masyarakat, “baik melalui proses politik maupun non-politik “
(Ehrlich, 2000). Adapun menurut Addler and Goggin (2005), civic engagement atau
keterlibatan warga mengacu pada cara di mana warga berpartisipasi dalam
lingkungan hidup komunitas untuk meningkatkan kondisi sesama warga demi
membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, civic engagement ini adalah proses
menghubungkan individu dengan individu dalam masyarakat, untuk berbagi
kepentingan bersama dan bekerja untuk kebaikan bersama. Istilah civic engagement
ini digunakan terutama dalam konteks orang yang lebih muda. Pedagogi civic
engagement, baik dalam bentuk service learning atau pembelajaran layanan adalah
menggabungkan tujuan pembelajaran dan pengabdian masyarakat dengan cara
yang dapat meningkatkan perkembangan warga dan kebaikan bersama. Dengan
kata lain, strategi pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan layanan
masyarakat yang sangat berarti dengan instruksi dan refleksi untuk menciptakan
berbagai variasi pengalaman belajar, membentuk solidaritas sosial, dan
membangun komunitas.
MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY DENGAN SERVICE
LEARNING
Banyak studi yang dilakukan oleh para ahli menemukan adanya berbagai
manfaat program service learning. Sebagai contoh, Lisman (1998) mengatakan
bahwa service learning memiliki potensi untuk membantu pendidikan tinggi
menjadi mitra komunitas yang otentik, berfungsi sebagai sumber daya untuk
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membantu anggota masyarakat meningkatkan kehidupan masyarakat. Adapun
Celio, Durlak, and Dymnick (2011) menemukan program Service learning
menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima bidang hasil: sikap terhadap
diri, sikap terhadap sekolah dan pembelajaran, keterlibatan masyarakat, sosial
keterampilan, dan kinerja akademik. Kemudian penelitian Ellerton, S., Figueroa,
S., Greenwood, D., Fiume, P. (2016) menemukan perbedaan yang bermakna antara
pelajar non-service learning dan pelajar service learning, khususnya dalam
partisipasi warga. Intinya, service learning untuk mengembangkan disposisi untuk
kewarganegaraan aktif (Mann and Casebeer, 2016). Birdwell, Scott dan Horley
(2013) mengatakan kewarganegaraan aktif dapat didorong melalui pendidikan dan
tindakan masyarakat, seperti service learning. Service learning adalah pedagogi
yang kuat dan konsisten dengan falsafah "learning by doing" oleh John Dewey
(Ehrlich, 1997).
Myhew dan Engberg (2011) juga menemukan service learning memiliki
potensi untuk meningkatkan civic responsibility. Civic responsibility bermakna
partisipasi aktif dalam kehidupan publik suatu komunitas secara terinformasi,
berkomitmen, dan konstruktif, dengan fokus pada kebaikan bersama (Keagy, 2002).
Studi yang dilakukan Huda et.al (2018) dan berkontribusi pada konstruksi teoritis
civic responsibility dengan wawasan dari service learning, mengemukakan tiga
tahap inti untuk memahami dan memberikan wawasan tentang pentingnya
kepemimpinan berbasis tanggung jawab kewarganegaraan, yaitu: “strengthening
commitment to work with a strategic plan in community engagement, nurturing
creative thinking and professional skills with experiential leadership and enhancing
leadership awareness with rational problem-solving” (Memperkuat komitmen
untuk bekerja dengan rencana strategis dalam keterlibatan warga, memelihara
pemikiran kreatif dan keterampilan profesional dengan pengalaman kepemimpinan
dan meningkatkan kesadaran kepemimpinan dengan pemecahan masalah yang
rasional).
Menurut Lisman (1998), “kita harus mendidik siswa-siswa kita untuk
memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan seperti
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service learning, dan membantu siswa kita untuk menjadi lebih dari sekadar siap
kerja”. Sebagai contoh, pondok pesantren Mambaus Sholihin di Jawa Timur yang
melaksanakan program service learning dengan cara mendelegasikan santri-santri
ke desa-desa sekitar untuk berdakwah dan mengajar agama di beberapa Musholah
dan Masjid (Mahzumi, 2016). Dengan program yang dinamakan Imtihan ‘amali ini,
mereka membangun civic responsibility. Contoh lain adalah sekolah Dian Harapan
yang membuat program yang dinamakan Mission Service Learning dengan
melakukan misi dan pelayanan di Indonesia. Sejalan dengan ini, Wilcox (2011)
mengatakan bahwa membangun civic responsibility ini baik untuk meningkatkan
performance sekolah. Akan tetapi, program service learning belum banyak
dijalankan di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren di Indonesia.
Berbeda halnya dengan sekolah dan pesantren, berbagai perguruan tinggi di
Indonesia telah melaksanakan program yang setara dengan service learning dalam
bentuk program pengabdian masyarakat yang dinamakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN). Program KKN ini semacam program service learning dengan pendekatan
literasi-komunitas (Jones, McAllister and Lyle, 2016). Program-program ini
menawarkan potensi untuk membina civic responsibility karena memberikan
peluang bagi siswa untuk terlibat langsung di komunitas mereka dan memenuhi
kebutuhan komunitas sambil mempraktikkan ilmu

mereka. Sementara kita

berasumsi bahwa service learning mempengaruhi civic responsibility, selanjutnya
fokus dari tinjauan ini adalah pada penilaian efektivitas service learning. Efektivitas
service learning sangat ditentukan oleh tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
tahap persiapan, tahap aksi, dan tahap refleksi (evaluasi). Dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas, sudah saatnya untuk lebih memfokuskan pada
tahap refleksi agar institusi atau organisasi dapat memperoleh informasi tentang
kegiatannya, dampaknya dan efektivitas kerjanya, sehingga dapat mengetahui
pencapaiannya. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu kegiatan service
learning sehingga dapat meningkatkan civic responsibility di masa depan.
Program lain yang setara dengan service learning adalah program active
citizens. Konsep active citizens (warga yang senantiasa aktif dan berdaya dalam
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masyarakat) bisa dijadikan salah satu alternatif dalam pemecahan masalah sosial
kemasyarakatan di Indonesia. Yang dilakukan oleh active citizens adalah turut aktif
dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, menjadi pengurus di dalam organisasi
kecil di tingkat komunitas atau ikut membantu menyediakan sarana dan prasarana
yang mendukung kehidupan masyarakat setempat adalah bentuk kegiatan yang
dapat dilakukan para warga. British Council juga membuat program Active Citizens
untuk melatih sekumpulan pemuda yang berasal dari berbagai negara di dunia.
Program Active Citizens tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat, tetapi
menjalin hubungan yang baik dengan mitra. Sebagai contoh, British Council telah
melaksanakan program Active Citizens di Bali pada bulan Maret 2017.

SIMPULAN
Service learning sebagai salah satu upaya membangun civic responsibility,
pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan dan transformasi individual. Warga
yang berpartisipasi dalam program service learning merupakan pribadi yang siap
dan responsif. Di beberapa tempat, service learning dengan pendekatan literasikomunitas yang menerapkan inovasi pelayanan berbasis komunitas, memberikan
banyak manfaat bagi komunitas.
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TECHIQUE (VCT) TERHADAP SIKAP TOLERANSI
Pluto Wurdiman1, Reza Wahyuni2, Nanang Jayani3
1
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
2
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
3
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
pluto12wurdiman@gmail.com
rezawahyuni13@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Value
Clarification Techique(VCT) terhadap nilai toleransi kelas X di SMA Negeri 4
Pagaralam. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian ekperimen kuasi.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 siswa kelas X Jurusan
IPA di SMA Negeri 4 Pagaralam. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan
kuisioner. Teknik analsis data yang digunakan adalah Uji Wilcoxon. Hasil
penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran Value Clarification Techique
(VCT) berpengaruh positif terhadap sikap toleransi siswa.
kata kunci : value clarification techique(vct), sikap toleransi

PENDAHULUAN
Tujuan Penyelenggaraan pendidikan ialah untuk mewujudkan manusia
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berbudi pekerti yang luhur, beretos kerja dan disiplin, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta
memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, memasyarakatkan
pemahaman, pengayatan dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai
perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan (UndangUndang No. 20 tahun 2003).
Pendidikan bukan hanya bertujuan untuk menjadikan siswa agar menjadi
cerdas secara kognitif namun juga harus diimbangi dengan kecerdasan afektif dan
psikomotorik. Hal tersebut dikarenakan kelak siswa akan turun langsung
berhadapan dengan masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan baik itu
budaya, ras dan agama. Oleh karena itu, diperlukannya sikap toleransi dalam
masyarakat, karena esensi mendasar tentang perilaku multikulturalisme adalah
saling mengerti dan saling toleransi antara sesama manusia (Jati, 2014).
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Toleransi dapat diartikan sebagai sikap yang menghargai orang lain dalam
menggunakan kebebasan hak asasi sebagai manusia (Casram, 2016). Toleransi
dalam lingkup sekolah diperlukan untuk membentuk siswa mampu menghargai
perbedaan terhadap sesama. Peran dan fungsi sikap toleransi diantaranya adalah
untuk meningkatkan toleransi dalam keberagamaan peserta didik dengan keyakinan
agama sendiri, dan memberikan kemungkinan dalam keterbukaan untuk
mempelajari dan mempermasalahkan untuk menumbuhkan sikap toleransi (Ni &
Ayu, 2017).
Namun selama ini karakter kewarganegaraan siswa belum tersentuh secara
optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut ialah proses
pembelajaran dan penilaian PKn yang lebih menekankan kepada penguasaan materi
serta pembelajaran yang monoton seperti ceramah dan penggunaan media
pembelajaran yang bersifat klasik yang menyebabkan siswa cenderung cepat
dilanda rasa bosan. Padahal, peran pendidikan kewarganegaraan memiliki cakupan
untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak dan kewajiban
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
dirinya sebagai manusia (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).
Dimana siswa dituntut untuk menjadi warganegara yang cerdas dan
berbudaya unggul dengan semua tantangan regional dan global. Muchlas (dalam
Hariadi, 2012: 1) mengungkapkan tantangan regional dan global yang dimaksud
adalah bagaimana siswa tidak sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi
aspek efektif dan moralitas juga tersentuh untuk menjadi manusia yang meiliki
integrasi nilai-nilai moral sehingga menjadikan siswa yang jujur, hormat sesama,
dan peduli dengan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu model
pembelajaran yang dapat pengungkapan nilai-nilai dalam mengembangkan sikap
siswa salah satunya adalah model pembelajaran Value Clarifivation Tecjnique
(VCT).
Model Pembalajaran Value Clarifivation Tecjnique (VCT) sebagai teknik
pembelajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai
yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis
nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa (Suryani, 2013). Dengan
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menggunakan model pembelajaran Value Clarifivation Tecjnique (VCT) siswa
tidak hanya akan menghapal melainkan juga melakuan suatu analsis, mengambil
sikap dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan untuk dirinya sendiri. Tujuan
penggunaan VCT sebagai berikut (a) mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran
siswa mengenai suatu nilai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijak
menentukan target nilai yang akan dicapai, (b) menanamkan kesadaran siswa
tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat maupun sifat yang bersifat positif
maupun yang negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah peningkatan dan
pencapaian tentang nilai, (c) menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui
cara yang regional (logis) dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut
akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral bukan kewajiban moral,
(d) melatih siswa dalam menerima menilai nilai dirinya dan posisi nilai orang lain,
menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan yang
berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari (Taniredja, 2011).
Oleh karena itu, PKn merupakan salah sayu instrumen fundamental dalam
bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembejaran karakter bangsa
ditengah heterogenitas atau pluralitasme yang menjadi karakter utana bangsa
Indonesia (Murdiono dalam Irmawati, 2017). Pembelajaran PKn sangat cocok
apabila menggunakan model VCT, sebab model tersebut dapat menyampaikan
pesan-pesan kognitif dan afektif sebagaimana terkandung dalam materi
pembelajaran PKn yang cenderung penuh dengan muatan moralitas, nilai-nilai
pancasila dan norma yang berhubungan langsung dengan ungkapan sikap atau
perilaku sebagai warga negara yang mempelajari PKn tersebut (Djahiri, 1985).
Berdasarkan penelitian Terdapat perbedaan perilaku sosial antara siswa yang
pembelajaran menggunakan model klarifikasi nilai dengan siswa yang
pembelajarannya menggunakan model konsiderasi (Silastuti, 2016). Penelitian
lebih lanjut menemukan bahwa ada pengaruh signifikan penggunaan teknik
klarifikasi nilai terhadap pemahaman nilai toleransi siswa reguler kelas X SMA
Muhammadiyah Bantul (Irmawati, 2017).
Berdasarkan uraian diatas, maka dengan tujuan penelitian guna mengetahui
pengaruh model pembelajaran Value Clarification Techniques (VCT) sebelum dan
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sesudah penggunaanya terhadap sikap toleransi. Oleh sebab itu, maka penelitian ini
mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Techniques
(VCT) terhadap Sikap Toleransi siswa kelas X Jurusan IPA SMA Negeri 4
Pagaralam.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang dilaksanakan di
Desa Jambat Balo Kelurahan Ulu Rura Kecamatan Pagaralam Selatan. Ekperimen
kuasi ini diperlukan adanya treatment yang biasanya ditunjukkan kepada kelas
ekperimendan diharapkan treatment ini dapat memberikan pembeda, artinya jauh
lebih baik dibandingkan kelas kontrol.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif yang bertujuan untuk
menemukan ada tidaknya pengaruh sebelum dan sesudah penggunakaan model
pembelajaran value clarification technique (vct) dengan sikap toleransi siswa.
Populasi adalah seluruh siswa kelas X penjuruan IPA SMA Negeri 4 Pagaralam.
Sampel penelitian berjumlah 64 orang siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri
atas variabel independen, yakni model pembelajaran, variabel dependent, yakni
sikap toleransi.
Metode

penelitian

ini

menggunakan

teknik

pengumpulan

data

kuisoner/angket. Dalam proses pengujian terhadap rumusan hipotesis penelitian
dan statistik dilakukan dengan menggunakan analisis statistik berupa Uji Wilcoxon
dengan berbantuan IBM SPSS 25. Uji Wilcoxon memperhatikan arah perbedaan
menentukan besarnya atau adanya perbedaan nyata antara data pasangan yang
diambil dari satu sampel yang berhubungan (Kadir, 2015).

HASIL PEMBAHASAN
Uji Wilcoxon disamping memperhatikan arah perbedaan nyata antara data
pasangan yang diambil dari satu sampel yang berhubungan. Untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran value clarification techique (vct) sebelum dan
sesudah penggunaan model pembelajaran tersebut terhadap sikap toleransi.

36

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Dengan Indikator sikap toleransi penilaian diri sebagai berikut:
Berdasarkan tabel Ranks diatas, menunjukan jumlah rank negatif sebesar 2.50 dan
rank positif sebesar 37.50. selanjutnya pada tabel test statistics, diperoleh harga Z = -4.486
dan nilai p-value = 0,000 ≤ 0,05 atau hipotesis nol (H0)ditolak dan hipotesis alternatif (Ha)
diterima. Jadi, dengan demikian, model pembelajaran value clarification techique (vct) secara
signifikan mempengaruhi sikap toleransi siswa Kelas X Jurusan IPA SMA Negeri 4
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

1a

2.50

2.50

Positive Ranks

26b

14.44

375.50

Ties

37c

Total

64

post test - pre test

a. post test < pre test
b. post test > pre test
c. post test = pre test
Test Statisticsa
post test - pre test
-4.486b

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
Pagaralam terhadap indikator penilaian diri.
Dengan indikator sikap toleransi penilaian antar teman sebagai berikut:
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

14a

35.61

498.50

Positive Ranks

49b

30.97

1517.50

Post Test - Pre test
Ties

1c

Total

64
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a. Post Test < Pre test
b. Post Test > Pre test
c. Post Test = Pre test
Test Statisticsa
Post Test - Pre test
-3.490b

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel Ranks diatas, menunjukkan jumlah rank negatif sebesar 498,50 dan
rank posistif sebesar 1517,50. Selanjutnya pada tabel test statistics, diperoleh harga Z= -3,490
dan p-value = 0,000 ≤ 0,05 atau hipoteisi nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.
Jadi dengan demikian, model pembelajaran value clarification techique (vct) secara signifikan
mempengaruhi sikap toleransi siswa X jurusan IPA SMA Negari 4 Pagaralam dengan
indikator antar teman.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa ada pengaruh model pembelajaran value clarification technique (vct)
terhadap sikap toleransi siswa dengan indikator sikap toleransi adalah penilaian diri (p-value
0,000 ≤ 0,05 )dan penilaian antarteman (p-value = 0,000 ≤ 0,05) dengan dipengaruhi oleh
model pembelajaran value clarification technique (vct) sebelum dan sesudah model
pembelajaran tersebut.
Terkait dengan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada penelitian selanjtnya
sebaiknya ditambahkan faktor dan variabel lain dan teknik pengambilan data untuk
memadukan teknik kuesioner atau angket dapat ditambahkan dengan wawancara.
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IMPLEMENTASI SPIRITUALITAS PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI
Subelo Wiyono
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
subelo.wiyono@unpas.ac.id
ABSTRAK
Corruption is considered an extraordinary crime, yet it hasn't been treated as one. Higher education
institutes hold a strategic role in supporting the inhibition of corruption acts. Rationality and scientific
culture in universities hopefully are able to accelerate the movement in hindering corruption. The
perspective of philosophy in Civic Education needed to be advanced in order to provide students the
ample mindset to face real life quandaries. Pancasila as the core of Indonesian Civic Education had
to be delved deep in and used systematically as the central theme in classes. This thesis is humbly
wished to have a contribution in helping KPK to thwart corruption crimes, materially or formally.
Impeding corruption needs not only related actions, but also governmental efforts to guard the process
and constitute anticorruption regulations. Assuredly proceeding anticorruption education would not
only result in averted corruption acts, but also offer the next generation a much-needed protection
against corruption viruses, no matter how strong. Colleges and universities become the integral part
in the grand design of the corruption prevention program. Upgrading class materials, improving
quality of the professors, and their spiritual passion to communicate with their students are aspects
which needed to be evaluated periodically.
keywords: anticorruption education, Pancasila spirituality.

ABSTRAK
Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime masih belum mendapat perlakuan sebagai
extra ordinary crime. Perguruan tinggi memiliki peran strategis mendukung pencegahan
tindak pidana korupsi. Rasionalitas dan budaya ilmiah perguruan tinggi diharapkan mampu
menghasilkan percepatan gerakan pencegahan korupsi. Perspektif filsafat dalam Pendidikan
Kewarganegaraan masih perlu ditumbuhkembangkan untuk membekali mahasiswa pola pikir
yang memadai pada saat harus menghadapi lapangan riil kehidupan. Pancasila sebagai inti
Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia perlu secara mendalam digali dan secara sistematis
dijadikan tema sentral setiap perkuliahan. Tulisan ini diharapkan membantu Komisi
Pemberantasan Korupsi secara materiil maupun formil untuk mencegah tindak pidana
korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya membutuhkan satu gerakan, tetapi
juga dorongan kepada penguasa untuk secara terus-menerus mengawal dan menghasilkan
kebijakan yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipastikan berjalan tidak hanya
mencegah terjadinya korupsi akan tetapi juga memberikan mantel kekebalan bagi generasi
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yang akan datang untuk tidak tertembus virus-virus korupsi seberapa pun tajam dan kuatnya.
Perguruan tinggi menjadi bagian penting grand design pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemutakhiran bahan-bahan perkulihan, peningkatan kompetensi dosen, semangat spiritual
dosen pada saat berkomunikasi kepada mahasiswa menjadi kajian yang secara berkala perlu
evaluasi.
Kata kunci: pendidikan anti korupsi, spiritualitas Pancasila

PENDAHULUAN
Spiritualitas Pancasila menjadi bagian penting dalam pendidikan anti korupsi karena
di dalamnya terletak jatidiri bangsa Indonesia. Hal demikian manjadi tidak bisa ditawar-tawar
lagi manakala perspektif kita arahkan kepada kasus-kasus korupsi yang semakin hari semakin
terkuak dan menjadi hantu bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tokoh-tokoh yang tertangkap
dan mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap bukanlah figur yang sepintas mencerminkan
pribadi-pribadi yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kasus-kasus korupsi
dalam pengadaan Al Quran, proyek haji, dana abadi umat adalah deretan kasus-kasus yang
melibatkan oknum-oknum yang sebelum kasus-kasus tersebut dianggap memiliki kepribadian
mulia.
Kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan tentu juga menjadi
perhatian serius bagi kita. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mensinyalir kasus
korupsi terbanyak terjadi di sektor pendidikan. Masa depan bangsa sangat dipertaruhkan
dengan adanya situasai seperti ini di dunia pendidikan (Feriyansyah, 2013). Generasi penerus
yang diharapkan menjadi kekuatan tangguh di masa depan digerogoti oleh oknum-oknum
yang mengabaikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Oknum-oknum yang melakukan berbagai penyimpangan tersebut membuat situasi
semakin buruk pada saat mereka memanfaatkan simbol-simbol spiritual untuk menutupi
kejahatan yang dilakukan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan kepada pemerintah untuk
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan mata kuliah
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Pancasila dan Kewarganegaraan dituntut dapat optimal mengimplementasikan satu sistem
pembelajaran yang dijiwai oleh spirit amanat undang-undang tersebut. Keberhasilan
penyelenggaraan pembelajaran diperlihatkan antara lain dengan keluaran pribadi-pribadi yang
hidup di tengah-tengah masyarakat berkarakter anti korupsi.
Perguruan tinggi wajib menyadari bahwa Ilmu Kewarganegaraan tidak bebas nilai
akan tetapi tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai untuk memberikan manfaat dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa (Muchtar, 2017a). Ilmu Kewarganegaraan secara aksiologis
sebagai sarana dalam memecahkan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan sehingga
tujuan bernegara dapat tercapai. Pendidikan anti korupsi sebagai langkah penting mencegah
tindak pidana korupsi membutuhkan pemahaman secara mendalam atas filosofis Pancasila.
Pemahaman filosofis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah
satu sarana untuk membangun kesadaran spiritual yang diharapkan sanggup menahan
gempuran sikap korupsi yang ada di dalam lingkungan dimanapun anak bangsa bertugas.
Perguruan tinggi dapat berperan aktif ikut menyusun grand design pencegahan tindak pidana
korupsi. Penyajian mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila memiliki peran strategis
dalam membentuk karakter mahasiswa agar di dalam dirinya terbangun kesadaran kokoh
untuk ikut serta mencegah tindak pidana korupsi.
1. Spritualitas Pancasila
Sejak zaman batu hingga pengaruh kebudayaan perunggu, masyarakat Indonesia yang
saat itu belum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengembangkan sistem
kepercayaan sendiri, yang secara umum bisa dikategorikan bercorak animisme dan
dinamisme. Selain percaya adanya ruh, animisme juga memiliki kepercayaan bahwa orang
mati jiwanya bisa masuk ke dalam hewan. Kepercayaan animisme di Nusantara kebanyakan
juga meyakini bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya
(Latif, 2014). Nilai-nilai spiritual yang berkembang mewarnai sejarah Indonesia itu
berinteraksi dengan budaya lain yang berkembang di berbagai belahan bumi. Bahkan ciri
spiritual yang beragam di Indonesia tidak didasarkan pada suku bangsa, akan tetapi secara
alami terwujud dalam perjalanan sejarah. Keimanan bangsa Indonesia dalam agama Islam,
Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu mewarnai perjalanan sejarah membentuk
kepribadian bangsa. Sila pertama Pancasila yang menjiwai dan meliputi keempat sila
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berikutnya adalah kristalisasi nilai-nilai Ketuhanan yang sudah lama tertanam dalam diri
bangsa Indonesia.
Tulisan ini bermaksud menegaskan bahwa di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia terdapat nilai-nilai
spiritual karena sila pertama meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya. Sehingga sifat-sifat
Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, dan lain-lain ada dalam kesadaran
diri bangsa Indonesia pada saat mengimplementasikan kelima sila dalam kehidupan seharihari dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran yang dibangun
dalam setiap pribadi anak bangsa akan menjadi jatidiri bangsa bernafaskan ketuhanan.
Sehingga perlu ditanya kembali mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mantan gubernur,
mantan walikota, dan banyak mantan pejabat yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan
karena kasus korupsi, kemana Tuhan pada saat mereka melakukan korupsi ? Apakah
kesadaran spiritual itu hilang di dalam benak mereka, atau kesalahan menafsirkan atas satu
pasal atau satu aturan sehingga tidak sengaja melakukan korupsi ?
Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah disepakati para pendiri
bangsa. Pancasila dengan sila-silanya yang mengandung nilai-nilai luhur serta universal
adalah dasar yang ideal karena mampu menampung segala macam aspirasi nilai yang ada di
Indonesia. Penduduk Indonesia yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia memiliki
toleransi yang demikian besar sehingga Indonesia tidak menjadi negara Islam. Pancasila
sebagai dasar negara sudah cukup mengakomodir semua kepentingan umat masing-masing
agama yang ada di Indonesia. Spirit Ketuhanan yang menjadi dasar utama dan paling tinggi
yang terletak pada sila pertama hingga sampai pada tujuan bernegara yakni keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila terakhir (Muchtar, 2017, hlm. 76).
Pengampu mata kuliah Pancasila sudah selayaknya menjadi model spiritual
bagaimana mengimplementasikan filosofi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dosen
yang bisa menjadi model akan membuat mahasiswa mengalami proses internalisasi yang
mendalam sebagai bekal pada saat nanti harus terjun ke lapangan sesuai dengan profesi dan
keahlian masing-masing. Pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila di kelas
perlu waktu yang dialokasikan untuk diskusi bagaimana memahami dan menerapkan konsepkonsep spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dosen muslim bisa membahas dalam topiktopik yang relevan bagaimana pemahaman dan implementasi syahadat, shalat, puasa, zakat,
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dan haji sebagai bekal mahasiswa sehingga mampu menyerap dinamika yang terjadi dalam
masyarakat nyata.
Syahadat bagi seorang muslim merupakan ikrar yang setiap hari dibaca di dalam
shalat. Ikrar tersebut mustinya bisa membentengi diri seorang muslim untuk tidak melakukan
hal-hal yang tidak terpuji. Mahasiswa diajak melihat ke depan bagaimana jika dia menjadi
seorang pejabat dan senantiasa menyadari ikrar yang setiap hari dia getarkan melalui bibirnya.
Ikrar yang keluar dari lubuk hati terdalam akan membuat semua tindakan pejabat menjadi
ibadah sehingga terwujud pengabdian tidak hanya kepada masyarakat, bangsa, dan negara,
akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Shalat yang dilaksanakan minimal sehari 5 (lima) kali akan membangun kepribadian
mahasiswa menjadi manusia yang memiliki kesadaran spiritual tinggi. Kesadaran spiritual
tersebut akan membuat setiap gerakan tangannya hanya menyentuh apa yang diperintahkan
Tuhan dan menghindari setiap larangan yang dia ketahui dari ajaran agamanya. Shalat yang
khusyu sanggup membentengi mahasiswa hingga nanti saat terjun di lapangan nyata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan terpengaruh oleh bisikanbisikan negatif yang bertentangan dengan akhlak mulia.
Puasa membentuk kepribadian yang tangguh sanggup mengendalikan diri menahan
hawa nafsu. Dosen pada kesempatan diskusi dengan mahasiswa bisa memberikan contoh
bagaimana puasa sanggup membangun kepribadian anti korupsi. Mahasiswa yang memahami
dan melatih diri dengan puasa akan mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang tangguh di
masa-masa akan datang.
Zakat dan haji sebagai bagian dari ajaran Islam bisa didiskusikan pada topik-topik
yang relevan dalam mata kuliah Kewarganegaraan maupun Pancasila sehingga mahasiswa
mengetahui bagaimana spiritualitas Pancasila dan menghujamkan ideologi Pancasila di dalam
kepribadiannya.
2. Filsafat Pancasila untuk Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi membutuhkan filsafat Pancasila untuk mengimbangi beratnya
kasus-kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Menguatnya praktek kolusi,
korupsi, nepotisme, primordialisme, disorientasi nilai politik dan bentuk lain yang
bertentangan dengan paham konstitusi akan tumbuh seiring dengan melemahnya praktek
demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Muchtar, 2017b). Pancasila adalah falsafah, yang
digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Pada saat unsur-unsur masyarakat memutuskan
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membentuk diri sebagai bangsa, maka nilai-nilai luhur masyarakat itu diangkat dan
diabstraksikan menjadi pandangan hidup bangsa. Setelah bangsa Indonesia bersepakat
membentuk negara, maka falsafah tersebut diangkat dan diabstraksikan lagi menjadi
pandangan hidup negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan
pandangan hidup negara, kemudian mengalami sistematisasi, sehingga dapat disebut sebagai
ideologi bangsa dan ideologi negara (Wiyono, 2015).
Ideologi negara yang juga ideologi bangsa saat ini perlu diangkat tinggi-tinggi untuk
menjadi perhatian bahwa dengan nilai-nilai Pancasila sebagai menjadi kepribadian bangsa
maka individu-individu dengan kepribadian tersebut tidak mungkin melaksanakan korupsi.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem
pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam
memandang realitas semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup
serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup
dan kehidupan (Kaelan, 2010). Individu yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar
dalam memandang realitas semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara adalah individuindividu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan perlu membuka kitab-kitab
yang dibaca oleh sebagian besar ulama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
Berbagai kitab yang ada menunjukkan bahwa banyak ulama yang menghargai pemikiran
filsafat seperti Ibnu Rusyd dengan pernyataannya yang terkenal “Filsafat adalah saudara
kandung syariat” (Noor, 2009, hlm. 407). Pengalaman penulis dalam mengampu mata kuliah
Pancasila maupun Kewarganegaraan sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa terkait
pengajian maupun khutbah yang mereka dengarkan ada pernyataan bahwa filsafat adalah
haram. Maka penjelasan yang terkait dengan keyakinan yang ada di dalam diri mahasiswa
seperti ini perlu diberikan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis
mahasiswa yang bersangkutan. Apa yang disampaikan dosen diharapkan dapat menyehatkan
pola pikir mahasiswa untuk bisa tetap kritis dan mampu bersikap arif di tengah-tengah
keragaman masyarakat dimana mahasiswa tersebut berada.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan betapa bangsa Indonesia
dengan rendah hati dan penuh syukur mengakui kemerdekaan Indonesia bisa dicapai atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pengakuan tersebut mencerminkan sikap religius para
pendiri negara dalam berbagai dialog yang melalui kesulitan, kemelaratan dan penderitaan
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merasakan betul makna kehadiran, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan (Latif, 2014).
Kuatnya jiwa spiritual dalam diri bangsa Indonesia membuat arus pendiri bangsa tidak bisa
membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak tahun 1920-an, ketika Indonesia mulai
dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam
etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari spiritualitas (Latif, 2012). Hal demikian
perlu dirawat oleh pengampu mata kuliah Pancasila maupun Kewarganegaraan agar
mendasari pola pikir mahasiswa sebagai bekal saat menjadi pemimpin masa depan. Karena
kebesaran Indonesia akan terwujud dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan
Mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki tugas berat sebagai mata kuliah paling
disorot manakala kasus-kasus korupsi semakin meningkat menimpa para pejabat yang sudah
mendapatkan mata kuliah tersebut. Karakter bangsa menentukan kualitas bangsa dalam
menyelesaikan masalah kebangsaannya. Kehidupan yang cerdas dapat diwujudkan apabila
adanya sarana yang efektif untuk mewujudkannya. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan nilai dan moral Pancasila perlu melakukan revitalisasi untuk kepentingan
pembentukan warganegara yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa (Muchtar, 2017b). Pendidikan Pancasila untuk masa depan hendaknya bukan hanya
pendidikan tentang Pancasila, tetapi juga pendidikan melalui Pancasila dan pendidikan untuk
Pancasila (Winarno, 2016).
Pancasila berisi dan mengandung nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma-norma
hukum berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila pada
dasarnya adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa (Winarno, 2016). Nilai-nilai luhur budaya
bangsa adalah bagaimana bangsa Indonesia memahami dan menafsirkan berbagai kitab suci
dari agama-agama yang dipeluk oleh masing-masing umat beragama di Indonesia. Mata
kuliah Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa menjadi
penganut agama yang baik yang memahami kitab sucinya dan sadar bahwa Pancasila
dikristalkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara yang beriman dan bertakwa dengan memahami
kitab-kitab suci yang sudah lama dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa
Indonesia sebelum proklamasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan baik
dalam epistemologi keilmuannya maupun dalam praktek pembelajarannya yang masih
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pengetahuan kewarganegaraan belum sepenuhnya berorientasi pada pembentukan karakter
warga negara Indonesia (Muchtar, 2017b). Pendidikan Kewarganegaraan dibutuhkan dalam
era reformasi dan demokrasi sekarang ini untuk membentuk warga negara yang cerdas,
berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia (Winarno, 2015).
Mata kuliah Kewarganegaraan berdasarkan Petunjuk Pelatihan Dosen Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan 2005 memuat materi:
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
4. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
5. Hak Asasi Manusia
6. Rule of Law atau Negara Hukum
7. Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara
8. Geostrategi Indonesia atau Ketahanan Nasional.
Materi tersebut diharapkan mampu mengemban misi sebagai pendidikan nilai
kepribadian, pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hubungan
antara warga negara dengan negara, pendidikan mengenai demokrasi, dan pendidikan bela
negara (Winarno, 2015). Dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan memiliki tugas
membentuk karakter anti korupsi dengan menyisipkan gagasan-gagasan anti korupsi di setiap
topik yang disajikan. Pembelajaran yang kreatif dengan memperhatikan psikologi mahasiswa
akan banyak berpengaruh kepada perkembangan pemikiran mahasiswa bagaimana
menghadapi situasi bangsa dan negara yang saat ini masih berperang melawan tindak pidana
korupsi.
Perguruan tinggi bisa memberikan pesan khusus kepada setiap pengampu mata kuliah
Kewarganegaraan untuk membuat kegiatan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi baik
dalam tugas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang terkait dengan
Pendidikan Anti Korupsi maupun pengabdian masyarakat yang dalam kegiatan tersebut
mahasiswa bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan sehingga memiliki visi
untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa-masa yang akan datang. Pembelajaran
Pancasila dan Kewarganegaraan membutuhkan kesadaran yang mendalam bagaimana sejarah
bangsa Indonesia selalu menunjukkan di tengah kelangkaan kepemimpinan berkarakter dan
berwatak kerakyatan, selalu muncul pribadi-pribadi dengan tindakan politik tidak terduga, di
58

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

sudut-sudut tanah air. Hal demikian bisa kita lihat dari zaman awal kemerdekaan hingga masa
reformasi (Latif, 2014). Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bung Hatta, Tri Rismaharini, Dedi
Mulyadi, dan banyak tokoh lain, juga pribadi dosen pengampu mata kuliah tersebut menjadi
bahan diskusi yang akan menguatkan karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin masa
depan.

PENUTUP
Implementasi spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk
membentuk karakter anti korupsi di jenjang perguruan tinggi dibebankan paling tidak kepada
mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara ideal baik mata kuliah pengembangan
kepribadian yang lain serta mata kuliah – mata kuliah di luar mata kuliah pengembangan
kepribadian diharapkan memberikan kontribusi yang seimbang. Perguruan tinggi yang
mendapatkan kewajiban melaksanakan Tridharma perlu mensinergikan kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan spiritualitas Pancasila
dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter anti korupsi.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguatan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan
bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 5 Kartasura tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa SD
Negeri Kartasura 5 tahun Pelajaran 2017-2018, dan objeknya adalah nilai kebangsaan dan kegiatan
kepramukaan. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Untuk mengetahui validitas data digunakan triangulasi data dan metode. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, diaplay data
dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dilapangan
ditemukan adanya sikap-sikap siswa SD negeri Kartasura 5 yang kurang mencerminkan nilai-nilai
kebangsaan misalnya: membeda-bedakan teman di sekolah, memaksakan kehendaknya pada teman di
kelasnya, tidak jujur, tidak disiplin, masuk kelas tidak mengucap salam, temannya sakit tidak ikut
mendoakan. Demikian juga hasil wawancara dengan guru dan siswa diperoleh informasi sebagai
berikut: kurang keteladanan guru pada siswanya, latar belakang siswa dari lingkungan yang beragam,
lingkungan sekolah yang kurang kondosif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dilakukan
penguatan oleh pembina pramuka di SD negeri Kartasura 5 melalui kegiatan kepramukaan. hasilnya
setelah dilakukan kegiatan kepramukaan terjadi perubahan sikap, perilaku dan perbuatan siswa yang
mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Kesimpulannya kegiatan kepramukaan dapat dijadikan sarana
untuk menguatkan nilai kebangsaan bagi siswa SD negeri kartasura 5 tahun pelajaran 2017-2018.
Kata-Kata Kunci: Nilai Kebangsaan dan Kegiatan Kepramukaan.

PENDAHULUAN
Wawasan kebangsaan pada hakekatnya adalah hasrat yang sangat kuat untuk
kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Wawasan kebangsaan
tidak dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama dan
keyakinan. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat mutlak untuk di miliki oleh setiap warga
negara Indonesia, wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara
bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya menegakan wawasan yang diketahuinya
dan kemudian bisa di aplikasikan kepada kehidupannya sehari-hari.
Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari
segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
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Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa
hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus
menggunakan politik “devide et impera”. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para
pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia
yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara.
Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat
nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa
Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.
Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi
Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa
yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan
kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan
kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa
Indonesia”.
Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu
memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari
nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan
tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.
Dewasa ini, di Indonesia wawasan kebangsaan sudah mulai tergeser oleh berbagai
budaya asing yang masuk, dan warga negara nya cenderung tidak peduli terhadap wawasan
kebangsaan tersebut, apalagi pada kalangan generasi muda saat ini, mereka tidak bangga atas
negaranya sendiri dan lebih membanggakan negara lain yang menurut pandangan mereka
lebih baik dan tentunya lebih modern.
Hasil pengamatan dilapangan ditemukan sikap, perilaku dan perbuatan yang kurang
sesuai dengan nilai kebangsaan, diantaranya: kurang menjalankan sholat 5 waktu, tidak
mengucap salam ketika masuk dan keluar ruang kelas, datang sering terlambat, membolos
sekolah, menyontek saat ualanga, pilih kasih memilih teman, tidak menengok temannya yang
sakit, kurang khidmat mengikuti upacara, mencorat-coret tembok, membiarkan temannya
berkelahi, memaksakan kehendak pada temannya saat diskusi, membagi tugas yang tidak adil,
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mengambil alat-alat tulis kelas tidak dikembalikan pada tempatnya, membuang sampah
sembarangan dan lain-lain.
Sikap-sikap yang demikian tentu saja dapat menjadi sumber melemahkannya nilai-nilai
kejuangan. Karena itu harus dicarikan solusi pemecahannya. Jika dibiarkan maka dapat
mengancam keberadaan nilai-nilai kebangsaan. Apabila hal ini terus terjadi, maka lambat laun
wawasan kebangsaan akan terkikis dan wawasan kebangsaan itu akan menghilang jati diri.
Jadi, dengan keadaan tersebut, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk menjaga
dan menegakkan wawasan kebangsaan kita dan senantiasa untuk bangga atas tanah air kita,
yaitu Indonesia.
Penelitian ini difokuskan pada analisis lemahnya nilai kebangsaan dan upaya untuk
melakukan penguatannya melalui kegiatan kepramukaan. Pokok permasalahan dalam
penelitian dirumuskan: bagaimanakah melakukan penguatan nilai kebangsaan melalui
ekgiatan kepramukaan bagi siswa SD negeri kartasura 5 Kabupaten Sukoharjo tahun Pelajaran
2017-2018? Masalah lainnya adalah bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan apa saja yang
dapat dijadikan sarana penguatan nilai kebangsaan melalui ekgiatan kepramukaan bagi siswa
SD negeri kartasura 5 Kabupaten Sukoharjo tahun Pelajaran 2017-2018?
Tujuan penelitiannya adalah : pertama mendeskripsikan penguatan nilai kebangsaan
melalui ekgiatan kepramukaan bagi siswa SD negeri kartasura 5 Kabupaten Sukoharjo tahun
Pelajaran 2017-2018, kedua mengemukakan bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan apa saja
yang dapat dijadikan sarana penguatan nilai kebangsaan melalui ekgiatan kepramukaan bagi
siswa SD negeri kartasura 5 Kabupaten Sukoharjo tahun Pelajaran 2017-2018

Kajian Teori
Wawasan kebangsaan secara maknawi tidak hanya sebatas wawasan pengetahuan atau
cara memahami kebangsaan lebih dari itu wawasan kebangsaan mengandung multi nilai
kebangsaan diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu dan sebagainya. Nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi
sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seseorang bangsa
Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat,
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bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia
harus bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia.
Nilai kebangsaan tersebut dapat menghilang apabila tidak di internalisasikan atau
ditanamakan kepada generasi selanjutnya. Terutama pada generasi muda sebagai tonggak
pembangunan. Untuk itu pemerintah mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dimulai sejak
dini salah satunya dalam dunia pendidikan.
Nilai Kebangsaan sebagai falsafah suatu bangsa yang membentuk identitas bangsa,
merupakan serangkaian pemaknaan dari berbagai peranan yang melalui proses. Proses
tersebut merupakan serangkaian konstruksi sosial yang terbentuk dari produk-produk buatan
manusia. Konstruksi sosial (social construction) merupakan teori sosiologi kontemporer yang
dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini dimaksudkan sebagai suatu
kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang
sistematis). Tetapi lebih menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dan
realitas sosialnya. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu.
Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan
yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan
kehendaknya. Individu bukanlah sosok korban sosial, namun merupakan sebagai mesin
produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Bungin,
2001:4).
Semakin berkembangnya era globalisasi, perubahan cara pikir para masyarakat pun
berubah. Paradigma berfikir masyarakat, termasuk para generasi muda pun mengalami
perkembangan. Namun seringkali perkembangan cara berfikir mereka tidak diimbangi dengan
wawasan kebangsaan yang mumpuni(memadai). Sehingga seringkali mereka bertindak
melampaui batas sebagai warga negara, dengan sikap seperti itu maka suatu negara tidak
mengalami perkembangan yang seharusnya, oleh karena itu perlu adanya pengimbangan
antara wawasan kebangsaan dengan cara berperilaku masyarakat terhadap perkembangan.
Karena dengan wawasan kebangsaan itulah seorang individu atau bahkan masyarakat umum
mampu menjawab tantangan besar di dunia luar, namun tetap berpegang teguh dengan
kepribadian bangsa.
Nilai kebangsaan pada setiap warga negara juga bisa mengalami penurunan, hal ini
bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
Semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi, terutama pada kalangan
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generasi muda.
Kekhawatiran ancaman disintegrasi kebangsaan seperti contoh pada negara Afrika yang
paham kebangsaannya merosot menjadi paham kesukuan.
Masyarakat dewasa i ni, khususnya kaum muda tidak bangga atas negaranya sendiri,
dan
anti tradisionalisme (terpengaruh oleh gaya masyarakat modern yang berlebihan).
Kurangnya pemahaman tentang kebangsaan pada hampir setiap masyarakat yang
dengan
kekurangan tersebut akan membuat rasa kebangsaan dan semangat untuk mencintai dan
memajukan bangsa nya menjadi berkurang.
Wawasan kebangsaan yang tidak ditegakan membuat masyarakat menjadi tidak bersatu,
dan tidak mempunyai lagi rasa ke “bhinekaan” dan masyarakat cenderung untuk menjadi
kaum yang individualis, bahkan sampai tingkatan kapitalis, dan kurang peka terhadap
lingkungan sekitar.
Banyaknya perbedaan dalam hal kebangsaan yang penyelesaiannya berlarut-larut yang
membuat tidak kokohnya suatu pondasi kebangsaan.
Sekarang ini wawasan kebangsaan Indonesia tidak lagi berakar pada asas kedaulatan
yang
berada ditangan rakyat, tetapi berakar pada penguasa dan kaum kapitalis.
Keberadaan Nilai kebangsaan harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang
terbuka dihadapan kita. Untuk menjawab berbagai tantangan yang timbul, bangsa Indonesia
menggunakan pendekatan atau sudut pandang, yang akhirnya berkembang menjadi sudut
pandang atau pola pikir falsafah pancasila. Sudut pandang tersebut adalah :
Pertama: Monodualistik adalah suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu
adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Manusia trdiri atas pria dan
wanita, kehilangan salah satu unsur, maka eksistensi manusia akan punah. Manusia terdiri
dari unsur jasmani dan rohani sebagai satu kesatuan. Dalam memandang manusia menurut
paham monodualis, maka : a). Manusia adalah makhluk tuhan yang mengadakan hubungan
serasi antara pencipta dan ciptaan-Nya; b). Manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani yang
merupakan kesatuan tak terpisahkan dan masing-masing unsur memiliki dharmanya sendirisendiri; c). Manusia akan mengalami hidup duniawi dan akhirat; d). Manusia merupakan
bagian dari masyarakat/bangsanya.
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Kedua: Monopluralistik adalah paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri
dari berbagai unsur beraneka ragam, seperti suku, adat dan budaya, agama, namun semuanya
terikat menjadi satu-kesatuan.
Ketiga: Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur,
aman, damai, sehingga akan timbul ketentraman lahir dan batin.
Keempat: Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur
yang terlibat dalam kehidupan bersama.
Kelima: Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing
unsur yang terlibat dalam hidup bersama dalam hubungan bersama, diperlakukan sepatutnya.
Dari berbagai sudut pandang tersebut, maka diperlukan adanya Cara berpkir integralistik
(berpikir inklusif) berpandangan bahwa :

Kebahagiaan yang dapat saya capai dengan

memberikan kemungkinan pada orang lain untuk mencapai kebahagiaaan juga. Survival
hanya mungkin juga di perjuangkan tidak hanya untuk kepentingan individu saja, melainkan
untuk semua orang. Kesejahteraan yang tidak merata adalah kesejahteraan yang terancam
punah.
Nilai Kebangsaan harus ada pada setiap diri warga negara, dan hal itu perlu dibangun oleh
oleh setiap warga negara tersebut,yaitu dengan cara : Adanya rasa ikatan yang kokoh dalam
satu kesatuan dan kebersaman diantara sesama anggota masyarakat tanpa membedakan suku,
agama, ras maupun golongan. Saling memebantu antar sesama komponen bangsa demi
mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Tidak membangun primodialisme dan ekslusifisme.
Membangun kebersamaan. Mengembangkan sifat berfikir dan prilaku positif dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Senantiasa berfikir jauh kedepan,
membuat gagasan untuk kemajuan bangsa dan negaranya menuju kemandirian.
Nilai kebangsaan yang luas dan tegas, akan membuat masyarakat menjadi percaya diri
atas bangsanya dan akan berusaha untuk membuat harum nama bangsanya tersebut, jadi untuk
memebuat masyarakat bangga loyal atas bangsanya, wawasan kebangsaan pada masyarakat
tersebutharus di kokohkan terlebih dahulu dan bentuk loyalitas seorang warga negara terhadap
bangsanya : Tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Tercapainya keselarasan, keserasian
dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan Tercapinya kesejahteraan yang adil lahir
batin bagi seluruh masyarakat indonesia Mendudukan manusia menurut kodrat, harkat dan
martabatnya Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi
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berbagai persoalan Melandaskan diri pada keimanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa
Apabila wawasan kebangsaan telah terwujud, maka kita akan mampu menjawab
tantanagn dan peluang yang terbuka dihadapan kita, yaitu seperti tantangan globalisasi dan
modernisasi yang di bawa oleh kaum barat, akibat adanya wawasan kebangsaan yang kuat,
maka seseorang tidak akan tergerus oleh arus modrenisasi yang liberal dan bisa sampai
melupakan bangsanya sendiri.
Nilai kebangsaan menurut kemendiknas dijabarkan ke dalam 18 nilai kebangsaan
yaitu:
1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan melaksanakan ajaran
agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan
berdampingan.
2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara pengetahuan,
perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar, dan
melakukan yang benar) sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai
pribadi yang dapat dipercaya.
3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap
perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan halhal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup
tenang di tengah perbedaan tersebut.
4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk
peraturan atau tata tertib yang berlaku.
5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh
(berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai tugas,
permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.
6. Keratif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi
dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan
hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak
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boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan
tanggung jawab kepada orang lain.
8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan
kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.
9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan
penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari
secara lebih mendalam.
10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
individu dan golongan.
11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia,
peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekomoni, politik, dan
sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat
merugikan bangsa sendiri.
12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui
kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi.
13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka
terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama
secara kolaboratif dengan baik.
14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman,
tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu.
15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu
secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran,
dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan
melestarikan lingkungan sekitar.
17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap
orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.
18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa,
negara, maupun agama.
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Delapan belas nilai kebangsaan tersebut dapat didikkan melalui pendidikan keluarga,
pendidikan sekolah dan pendidikan masyarakat ( Bambang Suteng, 2018). Cara mendidikan
nilai kejuangan di atas diantaranya melalui pembiasaan sikap dan perilaku nyata, melalui
keteladanan-keteladanan serta melalui nasehat-nasehat dan penghargaan serta hukuman.
Aktualisasi nilai kebangsaan dapat juga dilakukan melalui kegiatan kepramukaan bagi
pramuka siaga, penggalang, penegak serta pandega. Kegiatan kepramukaan menurut Joko
Mursitho (2016) adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan
bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilaksanakan di luar
lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di alam
terbuka dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.
Dalam Kepramukaan terdapat banyak kegiatan. Pada prinsipnya semua kegiatan yang
sesuai dengan PDK dan MK adalah kegiatan kepramukaan, akan tetapi terdapat kegiatankegiatan yang biasa bahkan rutin dilakukan dalam kepramukaanKegiatan yang dapat diikuti
semua golongan Pramuka. Dalam penelitian ini difokuskan pada siswa kelas 5 dan 6 SD
Negeri kartasura 5. Dalam keanggotaan pramuka siswa kelas 5 dan 6 sudah berusi antara 1015 tahun yakni dinamakan pramuka penggalang. Gtujuan kegiatan kepramukaan bagi
pramuka penggalang diantaranya: Membentuk Kepribadian dan akhlak mulia kaum muda.
Menanaman semangat kebangsaan, cinta tanah ait dan bela negara bagi kaum muda.
Meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang
bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang
handal pada masa depan.Kegiatan kepramukaan dilakukan tidak secara instan akan tetapi
secara terencana, terprogram, kontinu dan berkesinambungan. Kegiatan kepramukaan
mempunyai fungsi sebagai berikut: Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda.
Kegiatan menarik berarti kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena
itu permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan, bukan kegiatan yang hanya
bersifat hiburan saja. Karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Pengabdian bagi
orang dewasa, Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas
yang memerlukan keikhlasan, kerelaan dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai
kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan
organisasi, dan Alat bagi masyarakat dan organisasi Kepramukaan merupakan alat bagi
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan juga alat bagi organisasi
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untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi kegiatn kepramukaan yang diberikan sebagai
latihan berkala dalam satuan pramuka merupakan sekedar alat untuk mencapai tujuan.
Setting kegiatan kepramukaan bagi pramuka penggalang harus mencerminkan isi dari
tri stya dan dasa dharma sebagai ketentuan moral bagi pramuka penggalang. Adapun Janji
(sumpah) Pramuka yaitu Tri Satya yang artinya adalah kata-kata janji atau sumpah yang
diucapkn oleh seorang Pramuka golongan Penggalang, Penegak, Pandega dan anggota
dewasa. Pengertian dari Tri Satya adalah Tri : tiga, Satya : Kesetiaan, Artinya adalah tiga
kesetiaan yang harus di penuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota Pramuka. Adapun Tri
Satya tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang Pramuka berkewajiban sebagai berikut
: Menjalankan kewajiban/Perintah Tuhan, serta menjauhi segala apa yang menjadi laranganNya. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban terhadap
Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Kewajiban terhadap
sesama masyarakat. Kewajiban menhayati dan mengamalkan Dasa Dharma.
Pengertian Dasa Dharma adalah Dasa : sepuluh, Dharma : Perbuatan baik (kebajikan).
Dasa Dharma adalah sepuluh Kebajikan yang menjadi pedoman bagi Pramuka dalam
bertingkah laku sehri-hari. Isi dan Arti Dasa Dharma adalah sebagai berikut : Arti dari masingmasing bait Dasa Dharma tersebut diatas adala sebagai berikut :
1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan semua perintah Tuhan serta
meninggalkan segala larangan-larangan-Nya. Menbaca do’a atau niat karena Allah
dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Patuh
dan berbakti kepada kedua orang tua, serta sayang kepada saudara. Dsb
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Selalu menjaga kebersihan lingkungan
baik disekolah maupun dirumah. Ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun
fauna. Membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo dan mengunjungi yang
sakit. dsb.
3. Patriot yang sopan dan ksatria Belajar disekolah dengan baik. Menghormati yang lebih
tua dan menyayangi yang lebih muda. Membiasakan diri untuk berani mengakui
kesalahan dan membenarkan yang benar. Ikut serta dalam pertahan bela Negara.
4. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh kepada kedua orang tua, guru dan pembina
dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Berusaha mufakat dalam setiap
musyawarah. Tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa yang didapatkan tanpa
melalui musyawarah.
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5. Rala menolong dan tabah. Selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami
musibah atau kesusahan serta tidak pernah meminta atau mengharapikan imbalam
(pamrih). Tabah dalam mengalami berbagai kesulitan dengan tidak banyak mengeluh,
dan tak mudah putus asa. Bersedia menolong tanpa diminta. dsb.
6. Rajin, trampil dan gembira. Membiasakan menyusun jadwal dalam kegiatan seharihari. Tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir diwaktu latihan atau pertemuan
pramuka. Dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya yang berguna.
Selalu riang gembira diwaktu melakukan kegiatan atau pekerjaan.
7. Hemat, cermat dan bersahajat. Tidak boros dan bersikap hidup hemat. Rajin
menabung. Bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tepat waktu (kesekolah,
belajar, latihan, dll). Bisa membuat perencanaan sebelum tindakan.
8. Disiplin, berani dan setia. Selalu tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
Mendahulukan kewajiban dibanding sebelum meminta haknya. Berani mengambil
keputusan. Tidak mengecewakan orang lain. dsb.
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tidak mengelakkan amanat dengan sesuatu
alasan yang dicari-cari. Jujur tidak mengada-ada.
10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Selalu berfikir positif dan menghargai
sikap atau pendapat orang lain dan bisa menyumbangkan saran yang baik dengan cara
yang baik. Berhati-hati mengendalikan diri dari ucapan yang tidak pantas dan
menimbulkan ketidak percayaan orang lain pada dirinya. Berusaha menjaga diri dalam
segala tindak tanduk perbuatan yang jelek melanggar menurut kehidupan masyarakat
dan aturan agama.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih
menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan Guba
mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti seyogianya memanfaatkan diri
sebagai instrumen, karena instrumen nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk
menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap
gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Dengan
demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu
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mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun
ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan. Pada bagian
lain Judith

Preiss Ie dalam Cresswell, J. (1998:24) menyatakan

tentang pengertian

penelitian kualitatif sebagai berikut : Qualitative research is a loosely defined categonj
of research designs or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and
gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other
transcriptions from audio and videotapes and other written records and pictures or films.
Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell,

J. (1998:24 ), yang

dirnaksud dengan

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan
yang

tidak

prosedur

dapat

statistik atau cara-cara lain

kualitatif secara umurn
masyarakat,
lain-lain.

dicapai (diperoleh)
dari

dapat digunakan

menggunakan prosedur-

kuantifikasi

(pengukuran). Penelitian

untuk

penelitian

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi
Salah

satu

alasan menggunakan

pengalaman para peneliti dimana metode
dan

dengan

mernahami

apa

yang tersembunyi

tentang kehidupan

organisasi,

aktivitas sosial, dan

pendekatan

kualitatif adalah

rru dapat

digunakan

untuk menemukan

dibalik

fenomena

yang kadangkala

merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.
Dalam penelitian ini penelitian kualitatif diartikan sebagai bentuk penelitian yang
datanya berupa pernyatan-pernyataan (narasi) yang diambil dari buku-buku refernsi, laporan
hasil penelitian, maupun skripsi, thesis dan desertasi, analisisnya tidak menggunakan reumusrumus statistik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan
penggunaan bahasa secara aktual di lapangan Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana
adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha
mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan
perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu
variabel) bisa juga lebih dan satu variabel. Seperti dikutip dari wikipedia Pendekatan
deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran
lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai
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suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang
berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Hidayat
Syah Pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan
pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Menurut
sukmadinata pendekatan Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena
buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena, yang satu dengan fenomena yang lain.
Pendekatan deskriptif brtujuan Menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah
kelompok, Menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan, Memberikan
gambaran lengkap dalam bentuk verbal atau numerikal, Menyajikan informasi dasar akan
suatu hubungan, Menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan
Subjek penelitiannya adalah Pembina pramuka, guru, dan siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri
Kartasura 5, kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2017-2018. Objek penelitiannya adalah
nilai kebangsaan dan kegiatan kepramukaan. Metodepengumpulan datanya menggunakan
observasi, wawancara dan dokumnetasi. Untuk mengetahui validitas data digunakan
triangulasi data dan metode.
Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
interaktif yang terdiri dari 3 langkah yaitu; reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang peneliti lakukan pada guru serta
pembina pramuka pada tanggal 20 mei-23 mei 2018 ditemukan hal-hal sebagai berikut: guru
maupun pembina pramuka kurang mendidikan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan
sikap, perilaku baik di dalam ruang kelas, maupun di lingkungan sekolah, misalnya: guru dan
pembina pramuka datang di sekolah terlambat, bertemu dengan sesama guru maupun sesama
pembina pramuka tidak mengucapkan salam, mendengar adzan dhuhur bermain HP,
berpakaian tidak rapi, menaruh sepeda motor sesukanya, memaksakan kehendaknya kepada
guru dan pembina pramuka lainnya, kurang menghargai dan mengormati pendapat yang
berbeda, sering mekamsakan kehendaknya, mengajar tidak tepat waktu.
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Dan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri
kartasura 5 ditemukan hal-hal sebagai berikut: kurang menjalankan sholat 5 waktu, tidak
mengucap salam ketika masuk dan keluar ruang kelas, datang sering terlambat, membolos
sekolah, menyontek saat ualanga, pilih kasih memilih teman, tidak menengok temannya yang
sakit, kurang khidmat mengikuti upacara, mencorat-coret tembok, membiarkan temannya
berkelahi, memaksakan kehendak pada temannya saat diskusi, membagi tugas yang tidak adil,
mengambil alat-alat tulis kelas tidak dikembalikan pada tempatnya, membuang sampah
sembarangan dan lain-lain.
Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 5 guru dan 4 pembina pramuka pada
tanggal 3-5 Juni 2018 diperoleh informasi sebagai berikut: Siswa sulit di atur, lingkungan
sekolah kurang mendukung, sarana dan prasarana latihan pramuka kurang memadai, pembina
pramuka kurang, orang tua kurang mendukung, siswa hanya suka kegiatan berkemah saja,
Sumber daya pembina pramuka kurang berkualitas, perhatian kepala sekolah terhadap
kegiatan pramuka kurang, dana kegiatan pramuka terbatas dan lain sebagainya.
Hasil wawancara dengan 15 pramuka penggalang kelas 5 dan 6 yang peneliti lakukan
pada tanggal 6-9 Juni diperoleh informasi sebagai berikut: kegiatan yang diberikan pembina
kurang menarik dan monoton, pembina pilih kasih dalam memilih regu yang ikut lomba
berkemah, pembina tidak pernah menegur siswa yang tidak latihan pramuka, pembina kurang
peduli dengan siswa yang malas latihan pramuka, alat-alat latihan pramuka sangat terbatas,
sekolah jarang mengikuti lomba pramuka, kurang ada penghargaan siswa yang aktif
mengikuti kegiatan pramuka.
Dari hasil pengamatan dilapangan dan wawancara dengan pembina pramuka, guru dan
siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Kartasura 5 menunjukan bahwa aktualisasi nilai kebangsaan
sangat lemah sehingga perlu diberikan penguatan. Salah satu cara untuk menguatkan nilai
kebangsaan diantaranya melalui kegiatan kepramukaan.
2. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara dengan guru, pembina
pramuka dan siswa kelas 5 dan 6 terkait dengan pelaksanaan nilai kebangsaan siswa
menunjukan bahwa nilai kebangsaan siswa SD Negeri kartasura 5 cukup lemah hal itu
ditunjukan dengan berbagai sikap, perilaku siswa yang kurang mencerminkan nilai
kebangsaan. Di sisi lain kegiatan kepramukaan yang diandalkan dapat menjadi solusi untuk
menguatkan nilai kebangsaan dalam pelaksanaannya juga kurang maksimal. Hal itu
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disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor guru, pembina pramuka, sarana dan prasarana,
perhatian kepala sekolah maupun lingkungan sekolah dan dukungan orang tua.
Atas kenyataan tersebut maka yang perlu dilakukan adalah perbaikan kualitas
pelaksanaan nilai kebangsaan pada siswa, diantaranya: melalui ekteladanan guru, pembina
pramuka dan semua elemen sekoalh yang ada, selain itu juga perlu dilakukan melalui
pembiasaan-pembiasaan sikap, perilaku yang mencerminkan nilai kebangsaan, dapat juga
dengan pemebrian penghargaan dan hukuman secara edukatif, melalui nasehat-nasehat serta
melalui tindakan nyata guru maupun pembina pramuka terhadap siswa.
Dalam kaitannya dengan ekgiatan kepramukaan sebagai sarana penguatan nilai
kebangsaan, maka yang harus dilakukan oleh pembina pramuka adalah: peningkatan kualitas
pembina pramuka, penambahan jumlah pembina pramuka, setting kegiatan kepramukaan
yang menarik dan menantang serta menyenangkan, penambahan sarana dan prasarana latihan
pramuka, serta ikut kegiatan-kegiatan kepramukaan yang diadakan di luar sekolah dan
penambahan dana kegiatan kepramukaan.
Bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan ynag dapat menguatkan nilai kebangsaan siswa
kelas 5 dan 6 SD Negeri kartasura 5 diantaranya: latihan rutin, Gladian pemimpin regu,
perkemahan sabtu dan minggu, jambore, maupun lomba tingkat dan karnawal budaya.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil epnelitian dan pembahasan hasil epnelitian di atas, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan nilai kebangsaan siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Kartasura 5 Kabupaten
Sukoharjo tahun eplajaran 2017-2018 masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya sikap, perilaku yang kurang mencerminkan nilai kebangsaan.
2. Bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan yang dapat dijadikan sarana penguatan nilai
kebangsaan siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Kartasura 5 Kabupaten Sukoharjo tahun
eplajaran 2017-2018 diantaranya: latihan rutin, Gladian pemimpin regu, perkemahan
sabtu dan minggu, jambore, maupun lomba tingkat dan karnawal budaya
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ABSTRAK
Seperti halnya perguruan tinggi tatap muka, Universitas Terbuka dengan Pendidikan Jarak Jauhnya
juga menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan
khususnya bagi para guru SLTP dan SLTA. Penyelenggaraan pembelajaran di UT melalui system
Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Karakteristik SBJJ adalah tidak berjumpanya secara langsung antara Dosen
dan Mahasiswa, pertemuan mereka difasilitasi sebuah media teknologi yakni media cetak berupa Buku
Materi Pokok atau Modul dan media non cetak berupa audio/video, computer/internet, siaran radio,
dan televisi. UT merupakan Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), makna terbuka dari Universitas
Terbuka adalah tidak ada batasan : usia mahasiswa, tahun ijasah, masa belajar, waktu registrasi dan
frekuensi mengikuti ujian, batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah
menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SLTA sederajat). UT juga menerapkan system kredit
semester untuk menetapkan beban studi mahasiswa, artinya beban studi yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester (sks) sehingga setiap
matakuliah diberi bobot antara 2- 4 sks. Jika satu sks dalam perguruan tinggi tatap muka aktivitas
mahasiswa dalam pembelajaran satu jam perkuliahan di kelas per minggu dan satu jam untuk praktik,
praktikum, atau belajar dirumah sehingga dalam satu semester mahasiswa harus mengalokasikan
waktu belajar 32 jam, dalam PTJJ satu sks mahasiswa harus mengalokasikan waktu 2 jam perminggu
per sks, hanya saja kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan secara mandiri (belajar sendiri, belajar
berkelompok atau tutorial). Model Pembelajaran PPKN pada prodi PPKN UT dilakukan melalui
Tutorial Tatap Muka dan Tutorial Online. Tujuan penyusunan makalah ini untuk memberikan
gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan kewarganegaraan melalui system pembelajaran jarak
jauh.
Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, PJJ, dan System Belajar Jarak Jauh

PENDAHULUAN
Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) memilki
makna, makna terbuka adalah tidak adanya pembatasan usia, tahun ijasah, masa belajar, waktu
registrasi, dan frekuensi dalam mengikuti ujian (Katalog UT, 2017). Dengan demikian mahasiswa UT
memiliki keleluasaan waktu dalam menempuh masa studi, karena UT tidak menerapkan batas waktu
penempuhan pendidikan (DO), dalam arti lain jika mahasiswa sudah mengikuti UAS pada semester
pertama atau semester berikutnya dan jika yang bersangkutan berhalangan hadir dikarenakan tugas
dinas atau kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan atau karena sesuatu hal yang sangat urgen
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mahasiswa boleh tidak meregistrasi pada semester berikutnya dan tidak wajib mengajukan
permohonan ijin ke Dekan fakultas yang bersangkutan, untuk berapa semester mahasiswa
diperbolehkan tidak mengikuti uas. Untuk berapa semester mahasiswa tidak mengikuti uas, jawabnya
adalah tidak terbatas, yang membatasi adalah jika mahasiswa tidak ikut uas melebihi dari empat
semester maka mahasiswa tersebut dikatagorikan mahasiswa tidak aktif dan jika yang bersangkutan
registrasi lagi maka ia dikatagorikan mahasiswa aktif kembali dan jika tidak ikut uas sebelum sampai
empat semester maka mahasiswa tersebut masih dalam katagori mahasiswa aktif. Di sisi lain jika
mahasiswa tidak mengikuti uas pada semester berjalan dan tidak dapat hadir karena tugas atau
keperluan lain maka mahasiswa dapat melapor di kantor UPBJJ dimana mahasiswa berada untuk
mengikuti uas sesuai mata kuliah yang diregistrasi pada semester tersebut, hal ini disebut numpang
ujian, sebagai contoh mahasiswa terdaftar di UT Semarang pada tanggal uas mahasiswa ada tugas di
Medan maka mahasiswa dapat numpang UAS di UT Medan. Makna tidak adanya pembatasan usia
dan tahun ijasah, mahasiswa dari umur berapapun selama masih memiliki semangat untuk belajar
diperbolehkan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka (UT menerapkan belajar sepanjang
hayat), dan tahun ijasah lulusan kapanpun juga diperbolehkan menempuh pendidikan di UT, yang
membatasi hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan
menengah atas (SMA atau yang sederajat).

Sementara UT menerapkan system belajar jarak jauh. Istilah Jarak Jauh berarti
pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media
cetak (modul) maupun media non cetak seperti audio/video, computer/internet, siaran radio,
dan televisi. (Suparman, 2009:27). Dengan kata lain pertemuan mahasiswa dengan dosen
difasilititasi sebuah media yakni media cetak berupa Modul, dan media non cetak.
Adapun Tutorial yang dilakukan UT sebagaimana diungkapkan Suparman (2009: 206209) berupa Tutorial Tatap Muka (TTM) dan Tutorial online (TUTON) adalah sebuah
bantuan belajar yang sifatnya tidak wajib karena UT pada dasarnya menerapkan sistim belajar
mandiri. Belajar mandiri bukan berarti mahasiswa harus belajar sendiri melainkan mahasiswa
dengan bebas menetapkan cara belajarnya, baik secara individual maupun berkelompok ( peer
teaching atau mengundang ahli materi mata kuliah) dengan demikian konsekuensi dari
menghadirkan ahli materi menjadi tanggungjawab mahasiswa.
UT sepertinya perguruan tinggi yang lain, menerapkan Sistem Kredit Semester (sks)
untuk menetapkan beban studi mahasiswa. Dalam system ini, beban studi yang harus
diselesaikan dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester. Setiap mata
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kuliah diberi bobot 2-6 sks. Satu semester adalah satuan waktu kegiatan belajar selama kurang
lebih 16 minggu.
Dalam perguruan tinggi tatap muka, mahasiswa yang mengambilstudi satu sks harus
mengikuti perkuliahan satu jam per minggu di kelas dan satu jam untuk praktek, praktikum,
atau belajar dirumah, sehingga dalam satu semester mahasiswa harus mengalokasikan waktu
belajar sekitar 32 jam. Untuk menempuh mata kuliah yang berbobot 3 sks dibutuhkan waktu
belajar sekitar 96 jam per semester.
Dalam pendidikan jarak jauh, mahasiswa juga harus mengalokasikan waktu yang sama
dengan mahasiswa tatap muka (2 jam per minggu per sks). Hanya saja kegiatan belajarnya
lebih banyak dilakukan secara mandiri (belajar sendiri, belajar berkelompok, atau tutorial).
Khusus untuk UT, satu sks disetarakan dengan tiga modul bahan ajar cetak. Satu modul
terdiri atas 40-50 halaman, sehingga bahan ajar dengan bobot 3 sks berkisar 360-450 halaman,
tergantung dari jenis mata kuliahnya. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan membaca dan
memahami bahan ajar dengan bobot 3 sks diperlukan waktu sekitar 75 jam (360-450 halaman
dibagi 5-6 halaman). Apabila satu semester mahasiswa mempunyai waktu 16 minggu, maka
waktu yang diperlukan untuk membaca dan memahami bahan ajar dengan bobot 3 sks adalah
75 jam dibagi 16 minggu, atau kurang lebih 5 jam per minggu. Misalnya, mahasiswa
mengambil 15 sks/semester, maka yang bersangkutan harus mengalokasikan waktu belajar
sebanyak 15 sks dibagi 3 sks kali 5 jam = 25 jam per minggu atau kira-kira 5 jam per hari (
satu minggu dihitung 5 hari belajar) (Katalog UT, 2017).
Dengan sistem belajar seperti ini mahasiswa UT diharapkan mengalokasikan waktu
belajarnya sesuai dengan beban sks yang diambil, atau mengambil beban sks setiap semester
sesuai dengan waktu belajar yang dapat dialokasikan, serta mempertimbangkan kemampuan
akademik masing-masing.
Prodi PPKN – PIPS FKIP merupakan bagian integral UT dengan struktur kurikulum
mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti yang
memuat standar kompetensi lulusan yang

terstruktur dalam kompetensi utama dan

kompetensi pendukung yang menopang tercapainya tujuan, terlaksananya misi,

dan

terwujudnya visi Program Studi PPKN.
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Setiap mata kuliah yang ditawarkan Prodi PPKN UT sudah dilengkapi deskripsi mata
kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum Prodi PPKN UT dirancang
dengan mengacu pada standar kompetensi dan asosiasi keilmuan, keunikan UT dan kekhasan
prodi dengan memperhatikan masukan dari stakeholders termasuk para alumni yang datanya
dijaring melalui tracer study, serta masukan pakar dan pengguna lulusan. Dengan demikian
kurikulum prodi PPKN UT senantiasa dalam proses pengembangan dan mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Budimulia, 2009).
Reanalisis kurikulum prodi PPKN UT selalu melibatkan seluruh staf prodi, ahli
pemetaan kompetensi, asosiasi keilmuan, para pakar bidang ilmu yang menguasai kurikulum
dari berbagai perguruan tinggi. Prodi PPKN UT yang ada secara institusional terlibat aktif
dalam asosiasi keilmuan. Assosiasi keilmuan ini sebagai media yang efektif untuk berbagi
informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi keilmuan, pengembangan
prodi, pengembangan SDM dari berbagai perguruan tinggi yang nantinya akan mengarahkan
pada keseragaman kurikulum inti dengan program peminatan yang menunjukkan ciri khas
dan keunikan prodi. Keseragaman kurikulum inti juga bertujuan untuk memudahkan alih
kredit (transfer program) dari berbagai universitas yang mempunyai prodi yang sama.
Merujuk dari berbagai kebutuhan mahsiswa dan bebagai karakteristik proses belajar
mengajar yang mandiri, maka kurikulum prodi PPKN UT saat ini sudah sesuai dengan visi,
misi, sasaran, serta tujuan prodi, nampak sebagai berikut.
Tabel : Sebaran Beban studi pada Program Studi PPKN UT
No

Masukan /Latar
belakang Ijasah

Sebaran beban studi

Jml.

MKKU

MKKP

TAP

sks

1

SLTA

87

54

4

145

2

D-I

60

47

4

111

Kependidikan
Kewarganegaraan dan
sederajat
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3

D-II

55

22

4

84

28

12

4

44

38

19

4

61

Kependidikan
Kewarganegaraan dan
sederajat
4

D-III
Kependidikan
Kewarganegaraan dan
sederajat

5

D-III

Non

Kependidikan

I.

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan Jarak Jauh
Terdapat sejumlah pakar pendidikan yang mengartikan pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
antara lain :
Dohmen, sebagaimana dikutip Suparman (2009:8) menyatakan :
Pendidikan jarak jauh adalah bentuk belajar mandiri yang terorganisasi secara
sistematik, di mana bimbingan kepada siswa, penyajian bahan belajar, keyakinan dan
supervise terhadap keberhasilan siswa diselenggarakan oleh suatu tim pengajar yang
masing-masing mempunyai tanggungjawab tertentu. Hal ini dimungkinkan dilakukan dari
jarak jauh dengan menggunakan media yang menjangkau jarak jauh. Lawan dari PJJ
adalah pendidikan langsung atau pendidikan tatap muka: suatu jenis pendidikan yang
diselenggarakan dengan kontak langsung antara pengajar dan siswa
Sementara Nekwenya (1984:203) mengemukakan enam gambaran pokok dalam PJJ :
1.

Adanya dua atau lebih yang mengadakan kontak melalui system kendali jarak jauh

2.

Adanya hubungan tatap muka satu-satu dengan siswa dalam bentuk bantuan,
bimbingan, dan pelatihan individual
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3.

Adanya suatu komunikasi dua arah yang terorganisasi untuk menghubungkan dua
tempat atau lebih yang berjauhan

4.

Tidak didominasi oleh pengajar tatap muka

5.

Menggunakan aspek-aspek komunikasi, social, dan pedagogi

6.

Menuntut disiplin diri yang tinggi dan kegiatan siswa yang maksimum untuk
berhasil

Di sisi lain Keegan (1912:49-50) juga mengemukakan enam komponen yang menjadi
ciri pokok PJJ yakni :
1.

Terpisahnya pengajar dan siswa yang membedakan PJJ dengan pendidikan tatap
muka

2.

Adanya pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya dengan
studi pribadi

3.

Penggunaan media teknis : cetak, audio, video, atau computer untuk menyatukan
pengajar dan siswa dan membawa isi pendidikan

4.

Penyediaan komunikasi dua arah sehingga siswa dapat menarik manfaat darinya
dan bahkan mengambil inisiatif dialog

5.

Kemungkinan pertemuan sekali-sekali untuk keperluan pengajaran dan sosialisasi

6.

Partisipasi dalam bentuk industrialisasi pendidikan

Berdasarkan paparan para pakar tersebut, PJJ merupakan proses pendidikan yang bagian
penting pengajarannya disampaikan oleh seseorang yang berada di tempat terpisah dan pada
waktu yang

mungkin

berbeda

dengan tempat

dan waktu si pelajar.

Hanya,

ketidaktergantungan akan tempat dan waktu ini akan memerlukan sederet media
instruksional, yang berfungsi untuk mengurangi peran pengajar tatap muka atau konvensional.
Pendidikan yang berperan mengalihkan sikap, gagasan, pengetahuan, dan keterampilan
kepada masyarakat bagaikan kendaraan angkut yang membawa masyarakat ke suatu tujuan.
PJJ dari sudut pandang pengamat, atau dari sudut siswa merupakan suatu langkah ke depan
dalam pendekatan pendidikan. Ia laksana kendaraan yang datang ke hadapan mereka dengan
peran yang sama dengan pendidikan biasa. Dari segi media, kita telah memiliki teknik tulis
menulis lebih dari seribu tahun. Teknik cetak mencetak yang terus berkembangan telah
memungkinkan kita untuk belajar lebih banyak dan lebih baik melalui media cetak. Hal ini
merupakan titik tolak bagi pendidikan masal yang murah. Hal ini juga telah meringankan
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tugas para guru dan pengajar. Mereka tidak usah menuliskan catatan-catatan untuk disalin
siswa karena media cetak telah menyediakannya secara lengkap, terdesian dengan baik, dan
cantik.

II.

MODEL PEMBELAJARAN PPKN DI UNIVERSITAS TERBUKA

Program studi PPKN UT merupakan satu kesatuan tak terpisahkan

dari Jurusan

Pendidikan IPS FKIP UT, dalam proses pembelajarannya menerapkan System Belajar Jarak
Jauh (SBJJ) dengan prinsip belajar mandiri. Cara belajar mandiri menghendaki mahasiswa
untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara
sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial.
UT menyediakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh
mahasiswa. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat
mengambil inisiatif untuk memanfaatkan bahan bacaan lain di perpustakaan dan atau dapat
mengikuti tutorial, baik tutorial tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi; serta
memanfaatkan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan computer dan program
audio/video. Apabila mahasiswa mengalami kesulitan belajar, mahasiswa dapat meminta
informasi tentang bantuan belajar kepada Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) setempat.
Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif.
Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi
bacaan. Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut untuk dapat
memiliki disiplin diri yang tinggi, inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat. Mahasiswa juga
dituntut untuk dapat mengatur waktunya dengan efisien, sehingga dapat belajar secara teratur
berdasarkan jadwal belajar yang mahasiswa buat sendiri. Oleh karena itu, agar dapat berhasil
dengan baik kuliah di UT, calon mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri dan
mendisiplinkan diri untuk menepati jadwal belajar yang dibuatnya.
Tutorial yang dilaksanakan di UT meliputi Tutorial tatap Muka, Tutorial Online,
Tutorial Webinar, Tutorial Radio, Tutorial TV dan Tutorial melalui media massa.
Mengingat UT dengan SBJJnya yang pada dasarnya mahasiwa belajar mandiri, namun
UT menyediakan berbagai modus bantuan belajar kepada mahasiswa dalam bentuk tutorial.
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Karena tutorial hanya bersifat bantuan belajar maka waktu yang disediakan juga separoh
waktu perkuliahan di perguruan tinggi tatap muka atau konvensional yang durasi waktunya
16 minggu dalam satu semester. Tutorial di UT durasi waktu hanya 8 minggu dalam satu
semester.
Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan
belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan
mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa. Untuk
lebih jelasnya, materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial menyangkut :
1. Kompetensi esensial atau konsep-konsep penting dalam suatu mata kuliah;
2. Masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul;
3. Persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktik/praktikum) mahasiswa di dalam
atau di luar kelas tutorial; dan /atau;
4. Masalah yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari
Tutorial tatap muka (TTM) dikelompokkan menjadi dua yaitu TTM Wajib dan TTM
Atas permintaan mahasiswa (TTM Atpem). TTM wajib adalah TTM yang masuk dalam
layanan Sistem Paket Semester (SIPAS) yang biaya penyelenggaraan TTM sudah teralokasi
dalam SPP. Sementara TTM Atpem biaya operasional kegiatan tutorial di luar SPP,
mahasiswa masih harus membayar lagi di luar SPP.
Tutorial Online (Tuton) terdiri atas Tuton mata kuliah, Tuton TAP, dan tuton
Pembimbingan Karya Ilmiah. Kegiatan tuton mata kuliah meliputi 8 inisiasi dan 3 tugas
dengan pelaksanaan kegiatan tuton selama 8 minggu. Semua mata kuliah yang ditawarkan
dalam semester itu disediakan layanan tutorial online kecuali mata kuliah praktik dan
praktikum.
Tutorial melalui radio, televisi dan media cetak disediakan oleh UT. Untuk tutorial radio
lewat Programa Nasional RRI dengan gelombang FM 92.8 MHz dan gelombang MW 1332
kHz yang disiarkan 6 kali dalam seminggu Senin sampai Sabtu pukul 14.35 – 15.00 WIB.
Sementara itu, tutorial melalui televisi dapat disimak dalam TV edukasi saluran 2.
Siaran ini dipancarkan melalui Satelit Telkom 1 dengan posisi parabola diarahkan ke
Polarisasi Horizontal dengan frekuensi siaran 3807 MHz, Downlink 3807 MHz, Symbol Rate
(SR) 4000 pada hari Sabtu pukul 14.00-16.00 WIB. Sedangkan tutorial melalui media cetak
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dapat diikuti dengan cara berlangganan atau membeli majalah Komunika melalui Toko Buku
Online (TBO) UT.
Tutorial Webinar (tuweb) merupakan modus tutorial tatap muka dengan memanfaatkan
fasilitas web seminar melalui jaringan internet yang dilaksanakan secara synchronous (real
time). Tuweb diselenggarakan dalam rangka meningkatkan layanan dan efisiensi
penyelenggaraan tutorial, khususnya pada wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dan
memerlukan biaya tingi untuk mendatangkan tutor . Tuweb dapat diselenggarakan apabila
baik mahasiswa maupun tutor mempunyai akses yang cukup baik terhadap jaringan internet.
III.

PEMBAHASAN TERHADAP MODEL PPKN

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna,
sehingga sering kali membuat seseorang merasa bingung untuk membedakannya, seperti
istilah model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode
pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran.
Pendekatan pembelajaran dapat diartikan

sebagai titik tolak atau sudut pandang

seseorang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya
suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi,
menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu
(Winataputra, 2013). Dilihat dari suatu pendekatan pembelajaran terdapat dua pendekatan
pembelajaran yakni (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).
Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam
strategi pembelajaran. Newman dan Logan dalam Komalasari (2009: 54-55) mengemukakan
empat strategi dari setiap usaha, yaitu :
(1)

mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi hasil (out put)

dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera
masyarakat yang memerlukannya. (2) mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan
utama (basic way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran. (3) mempertimbangkan dan
menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan
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sasaran. (4) mempertimbanmgkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan ukuran
(standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (achievement) usaha.
Jika diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut adalah; (1)
menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku
dan pribadi peserta didik. (2) mempertimbangkan dan memilih system pendekatan
pembelajaran yang dipandang paling efektif; (3) mempertimbangkan dan menetapkan
langkah-langkah atau prosedur metode dan teknik pembelajaran; (4) menetapkan normanorma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria ukuran baku keberhasilan.
Selanjutnya metode pembelajaran menurut Rusyana (2012) dapat diartikan sebagai cara
yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk
kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara teknik dan taktik
pembelajaran adalah penjabaran lebih khusus atau secara spesifik dalam proses pembelajaran
(Sukmadinata, 2014).
Untuk mendapat gambaran tentang istilah tersebut berikut pandangan Sanjaya, 2008
diadopsi oleh Komalasari, 2009 sebagai berikut :

Model Pembelajaran

Model Pembelajaran
Pendekatan
Pembelajaran

(Student or Teacher Center)

Strategi Pembelajaran
(Exposition discovery learning or group-individual
learning)

Metode Pembelajaran
(Ceramah, Diskusi, Simulasi dll)

86

Model Pembelajaran

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Teknik dan Taktik Pembelajaran
(Spesifik, Individual, Unik)

Gambar : Bingkai penerapan suatu pendekatan, strategi,
metode, teknik serta taktik dalam Model pembelajaran
(Sumber Komalasari,2009)

IV.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian dan pembahasan tentang Model Pembelajaran PPKN di Universitas Terbuka
sebagai PJJ dengan menerapkan System Belajar Jarak Jauh (SBB) dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1.

Prodi PPKN - FKIP UT by desain antara mahasiswa dan dosen tidak bertatap

muka langsung dalam proses pembelajaran, pertemuan mereka difasilitasi oleh sebuah media
yakni media cetak berupa modul dan media non cetak berupa audio/video, siaran radio,
televise dan computer berbasis internet. Modul sebagai bahan materi utama dicetak
sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dipelajari oleh mahasiswa, sehingga hal-hal yang
dianggap sulit dan memerlukan penjelasan lebih rinci maka bentuk penjelasan tersebut
direkam dalam bentuk video, dengan demikian terdapat kombinasi dan variasi

dalam

penyajian materi yang dituangkan dalam modul.
2.

Prinsip belajar di UT adalah belajar mandiri artinya mahasiswa dituntut lebih

banyak waktunya untuk mengatur sendiri jadwal belajarnya. Belajar mandiri dapat dilakukan
secara individual maupun berkelompok. Kegiatan belajar mandiri berkelompok dengan
meminta bantuan pakar materi mata kuliah dinamakan tutorial.
3.

Tutorial adalah sebuah bentuk bantuan belajar yang disediakan UT. Jenis-jenis

tutorial antara lain Tutorial Tatap Muka (TTM), Tutorial Online (Tuton), Tutorial Webinar,
Tutorial Radio, Tutorial TV dan Tutorial melalui media massa. Karena sifatnya bantuan
belajar maka durasi waktunya hanya separoh dari perkuliahan tatap muka di perguruan tinggi
konvensional yaitu hanya 8 minggu dalam satu semester.
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4.

Untuk mengetahi tingkat keberhasilan mahasiswa belajar maka pada akhir

semester dilakukan evaluasi hasil belajar dalam bentuk Ujian Akhir Semester (UAS) dalam
bentuk ujian tatap muka dan ujian online.
Dalam kesempatan ini penyaji merekomendasikan kepada masyarakat Indonesia yang
telah memiliki ijasah SLTA sederajat dengan tidak dibatasi usia dan tahun kelulusan jika ingin
meningkatkan kualifikasi akademiknya karena terkendala waktu dan biaya belum sempat
kuliah diperguruan tinggi tatap muka, dipersilahkan Anda mengikuti pendidikan di
Universitas Terbuka.
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MODEL PENDIDIKAN PANCASILA DI KAMPUS BELA NEGARA
(PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)
(Studi di UPN Yogyakarta)

Lestanta Budiman21
Pusat Studi Pancasila, Universitas Pembangunan Nasional,Yogyakarta
Email:adilobo@ymail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara yang keberadaannya sudah final menjadi jati diri dan dasar
negara Republik Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta telah
menegaskkan dirinya sebagai kampus bela negara memiliki peran yang strategis dan
fundamental dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Sebagai salah satu Perguruan
Tinggi yang meletakkan jati diri dan filosofi bela negara berdasarkan Pancasila. UPN
Yogyakarta telah mendirikan dan merintis berdirinya Pusat Studi Pancasila sebagai motor
penggerak dan think tank dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
kampus.
Pendidikan Pancasila menjadi suatu pendasaran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai
kebangsaan dan kejuangan di kalangan generasi muda khususnya civitas akademika UPN
Yogyakarta. Dinamika dan perubahan zaman, telah membawa arus perubahan dan mind set
generasi muda terjebak pada persoalan-persoalan yang sifat absurd dan bertentagan dengan
nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib diajarkan di
UPN Yogyakarta untuk membekali peserta didik memahami seluk beluk bangsa dan ancaman
ideologis yang berpotensi pada perpecahan dan konflik antar anak bangsa. Isu radikalisme,
fundamentalisme, dan terorisme menjadi wacana yang semakin menunjukkan bahwa ideologi
asing mulai masuk dan mengubah mind set generasi muda untuk menjadi kaum radikalis,
fundamentalis dan tidak berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia. UPN Yogyakarta telah
menerapkan model Pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk menguatkan karakter
mahasiswa dalam hal penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Kata kunci : Kampus, Bela Negara, UPN, Pancasila, Pendidikan, Perguruan Tinggi.
PENDAHULUAN
Pendidikan Pancasila menjadi di tingkat Perguruan Tinggi mulai kembali diperkenalkan
melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang
21

Kepala Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta.
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mengamanatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah wajib pada Perguruan
Tinggi di Indonesia. Namun dalam konteks pelaksanaan paska Pendidikan Pancasila
ditiadakan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
nasional. Berbagai tanggapan dan reaksi dari perguruan tinggi di Indonesia beragam. Bagi
perguruan tinggi yang mengikuti aturan Undang-Undang tersebut langsung melakukan
penyesuaian dan perubahan dengan menghapus mata kuliah Pancasila di Perguruan
Tingginya, sebagian mempertahankan dengan menggabungkan mata kuliah Pancasila dan
Kewarganegaraan menjadi PPkn. Beberapa Perguruan Tinggi masih tetap konsisten
menggunakan mata kuliah Pancasila dalam pengajaran di kelas.
Sejak perubahan dasar hukum terkait dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2012 telah membawa perubahan
paradigmatik terhadap proses pengajaran, metode, dan pengembangan bahan ajar Pancasila
di Perguruan Tinggi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN V)
Yogyakarta telah menegaskan sebagai universitas bela negara memiliki komitmen dan
tanggung jawab dalam membela dan mengembangkan Pancasila sebagai core values dalam
semua kebijakan kampus dan mata kuliah yang diberikan. Sejak terjadi perubahan dasar
hukum terkait pendidikan Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional, UPN Veteran Yogyakarta tetap melaksanakan dan mengajarkan
Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Pendidikan Pancasila dinilai memiliki
peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki dasar-dasar nilai bela
negara, dasar nilai ideologi kebangsaan yang kokoh, dan mempunyai pola pikir untuk
memajukan bangsa dan negara. Hal ini untuk menunjukkan komitmen UPN Veteran
Yogyakarta mengemban visi dan misi sebagai kampus bela negara yang baru dicanangkan.
Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa paska reformasi 1999 dan hilangnya mata
kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi menyebabkan berbagai persoalan sosial, kemanusiaan,
dan disorientasi nilai hidup bersama mulai luntur. Sebagaimana Lingkaran Survei Indonesia
(LSI) merilis lima kasus kekerasan terburuk pasca reformasi tahun 1998. Kurang lebih 10 ribu
orang dilaporkan meninggal dalam kerusuhan sosial. Sementara kurang lebih 100 ribu warga
lainnya mengungsi dari kampung mereka ke wilayah aman. Lima kasus tersebut antara lain:1).
Kasus konflik Maluku dan Maluku Utara;2). Kasus konflik sampit terjadi tahun 2001.3). kasus
kerusuhan Mei 1998 di Jakarta;4). Kasus transito Mataram;5). Kasus konflik lampung selatan,
91

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

tahun 201222. Selain itu, di sela-sela kasus konflik sosial muncul kasus terorisme yang
menyerang Indonesia yaitu: kasus bom bali I terjadi pada tahun 2002, sebanyak 202 orang
tewas dan 209 lainnya luka-luka23. Pada tahun 2005, terjadi kembali aksi teror bom bali jilid
2 di pulau Bali yang menewaskan 23 orang24.
Fenomena yang terjadi di masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di atas
merupakan sebagian potret dan salah satu akibat terlalu terbukanya ruang bagi masuknya
ideologi-ideologi lain ke Indonesia termasuk berbagai kasus yang akhir-akhir ini memasuki
wilayah kampus yaitu ide radikalisme, fundamentalisme, bahkan terdapat kelompok
akademisi anti-Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah. Pengabaian terhadap
pendidikan Pancasila di dunia pendidikan telah berdampak pada pembangkangan sosial dan
ideologis oleh kelompok-kelompok lain yang sudah lama akan mengganti dasar negara
Indonesia yang bersifat final. Pendidikan Pancasila selalu dianggap tidak penting dan
disingkirkan, sejak saat itu, beragam institusi pendidikan mulai membangkang dan menolak
Pancasila termasuk lahirnya sekolah-sekolah swasta yang tidak mau mengajarkan Pancasila,
munculnya model pengajaran Pancasila dan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai ekslusivitas.
Problem Pendidikan Pancasila pasca reformasi ditemukan yaitu: pertama, Pendidikan
Pancasila diperhadapkan pada inkonsistensi penggunaan istilah mulai dari PPkn,
Kewarganegaraan, pilar kebangsaan, dan konsensus dasar. Kedua, muncul istilah baru yang
digunakan oleh MPR dengan menyebut Pancasila sebagai pilar. Hal ini menjadi persoalan
terhadap hakekat dan pengertian Pancasila yang sebenarnya, karena Pancasila dianggap
sebagai pilar. Ketiga, materi pendidikan Pancasila yang diajarkan di Perguruan Tinggi
beragam dan cenderung tidak sama setiap dosen. Sehingga, materi pendidikan Pancasila
sering menjadi persoalan di kelas karena belum memenuhi unsur-unsur substansial terkait
dengan Pancasila. Terdapat pengajaran Pancasila justru memperlemah penguatan Pancasila.
Sama halnya dengan pendidikan agama justru mengajarkan anti negara.
Rumusan Masalah

22

https://news.detik.com/berita/2125635/lima-kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998, diakses 9 Juni 2018
16:59.
23
http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1, diakses 9 Juni 2002 17:02.
24
https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa, diakses 9 Juni
2002 17:02.
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Berdasarkan dari persoalan di atas penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana model pendidikan Pancasila yang dikembangkan di Perguruan Tinggi
sejak pasca reformasi?
2. Bagaimana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta sebagai kampus
bela negara mengembangkan Pendidikan Pancasila?
Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan perkembangan pendidikan
Pancasila yang diajarkan di Perguruan tinggi sejak pasca reformasi.
2. Untuk mendeskripsikan tentang model dan metode pendidikan Pancasila yang
diajarkan di UPN Veteran Yogyakarta.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kritis.
Peneliti menganalisis teks dan realitas yang ada dengan merumuskan dalam kerangka pikir
ilmu Kepancasilaan. Data penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka dan tindakan kelas
yang dilakukan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Lokasi Penelitian
ini dilakukan di Yogyakarta dan Universitas Pembangunan nasional Veteran Yogyakarta.
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018. Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode induktif-deduktif, heuristik, dan interpretasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang membahas dan mempelajari
Pancasila sebagai dasar filosofi dan nilai-nilai kehidupan bersama sebagaimana terdapat
dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila didefinisikan sebagai
dasar negara bangsa Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan sebagai dasar dalam
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pembentukan negara Indonesia dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga dikatakan
sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa,
serta sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia (Sutono, 2015:669).
Pendidikan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan
karakter bangsa memiliki dasar filosofis yang kuat yaitu dasar ontologis, epistemologis,
dan aksiologis. Pada aspek ontologis, Pancasila memiliki causa material yaitu realitas
kehidupan bangsa Indonesia. Secara khusus dasar ontologis Pancasila ialah manusia
Indonesia yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sehingga, nilai-nilai Pancasila
merupakan kristalisasi dan wujud dari ekspresi kehidupan masyarakat Indonesia.
Pada aspek epistemologis, sumber pengetahuan Pancasila terdapat pada adat-istiadat,
seta kebudayaan dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia (Sutono, 2015:674;Kaelan,
2013:148). Sedangkan aspek aksiologis, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam
sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang
diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, sehingga merupakan satu kesatuan
yang utuh (Kaelan dalam Sutono, 2015:676). Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu
pandangan hidup bangsa Indonesia. Sumber nilai-nilai Pancasila berasal dari kepribadian
bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala
perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan
(Asmaroini,2016 :443).
2. Model Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Pasca Reformasi
Pendidikan Pancasila mulai dikenal sejak lahirnya Ketetapan MPR RI No.
II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia
Pancakarsa). Materi ketetapan MPR RI menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila di
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila yang dulu dikenal
dengan Pendidikan Moral Pancasila dan P4 menjadi mata pelajaran wajib di institusi
pendidikan termasuk ditujukan bagi semua penyelenggara negara. Filosofi dasar
pendidikan moral Pancasila pada waktu itu, lebih untuk mengenalkan dan menjabarkan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Namun
sejak Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 dicabut melalui Ketetapan MPR RI
No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar
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Negara telah melahirkan babak baru dalam proses pengajaran dan model pendidikan
Pancasila di dunia pendidikan.
Model dan pengajaran pendidikan Pancasila di dunia pendidikan mengalami
pergeseran paradigmatik, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan karakter
bangsa dan proses penanaman nilai-nilai kebangsaan kemudian diganti menjadi
pendidikan kewarganegaraan yang secara substansi lebih mengarahkan nilai-nilai civitas
umum seperti politik, demokrasi, HAM, tata negara, pertahanan dan keamanan, konstitusi
dan hukum nasional. Materi ini mulai mewarnai dalam pendidikan dan pengajaran yang
disebut kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila mulai hilang dalam proses pengajaran di
kelas dan diganti dengan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi mata
pelajaran wajib dan masuk ujian nasional di sekolah dasar sampai dengan sekolah
menengah. Penegasan Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 tersebut diperkuat dengan lahirnya
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus mata
pelajaran Pancasila dikurikulum pendidikan nasional. Padahal apabila merujuk pada
pemikiran Andriani mengatakan bahwa suatu bangsa membutuhkan ideologi sebagai
perangkat prinsip pengarahan (guiding principles), yang dijadikan dasar serta memberikan
arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan
kehidupan nasional suatu bangsa dan negara (Andriani, 2016:41). Sejak mata pelajaran
pendidikan Pancasila dihapuskan terjadi kekosongan ideologis di ranah akademik dan
pendidikan kemudian mulai masuknya berbagai ideologi lain masuk ke dunia pendidikan.
Dunia pendidikan menjadi arena kontestasi ideologi lain dan mengubah wajah pendidikan
nasional menjadi ajang perebutan pengaruh ideologis yang tidak sesuai dengan jati diri
dan kepribadian bangsa Indonesia.
Paska pendidikan Pancasila tidak diajarkan di dunia pendidikan berbagai gejala dan
fenomena sosial mulai muncul khususnya berbagai gejolak konflik sosial, politik, dan
ideologis membawa instabilitas keamanan dan politik di Indonesia. Ketegangan sosial dan
konflik mulai datang silih berganti sejak penghapusan Pancasila dari mata pelajaran wajib
di dunia pendidikan. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di perguruan tinggi menjadi
tidak konsisten dalam upaya membangun nilai-nilai kebangsaan. Justru Pancasila
diperdebatkan dan dipermasalahkan dalam diskursus-diskursus akademik yang
berdampak pada reduksi nilai-nilai kebangsaan. Para pendidikan Pancasila kehilangan
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orientasi dan titik pijak dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Kondisi ini berjalan
sampai kurang lebih 9 tahun, kemudian muncul peraturan baru melalui Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan kembali
pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi masuk menjadi kurikulum wajib. Ironisnya,
dalam prakteknya banyak perguruan tinggi belum konsisten melaksanakan amanat
Undang-Undang tersebut. Berbagai model pendidikan Pancasila yang ditawarkan di
kelas-kelas masih belum menunjukkan penguatan akan nilai-nilai kebangsaan. Begitu
juga, para pendidik belum mendapatkan penyegaran akan nilai-nilai Pancasila kembali
setelah paska reformasi selama 20 tahun berlangsung. Metode dan materi ajar pendidikan
Pancasila kemudian berjalan tanpa arah dan kecenderungan berubah-ubah tanpa bentuk
dan tujuan yang jelas.
3. Model Pendidikan Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Yogyakarta sejak
menegaskan sebagai kampus bela negara memiliki peran dan sumbangsih untuk mendidik
generasi muda memiliki jiwa-jiwa bela negara dan nasionalisme yang tinggi. Pendidikan
Pancasila menjadi salah satu pintu utama untuk mewujudkan dan mengembangkan kaderkader bela negara berjati diri dan berkepribadian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. UPN
Veteran Yogyakarta juga mendirikan Pusat Studi Pancasila pada tahun 2018 ini sebagai upaya
untuk mendukung kampus bela negara melalui pengembangan pendidikan Pancasila yang
terintegrasi dan penguatan kapasitas pendidik Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta. Berikut
ini model Pendidikan Pancasila di UPN Veteran Yogyakarta.
a. Muatan materi Pancasila
Muatan materi Pancasila yang dikembangkan di UPN Veteran Yogyakarta mengacu pada
materi standar yang diberikan oleh DIKTI terkait Pancasila kemudian diperkuat dengan
materi historisitas Pancasila sebagai dasar negara, mengapa negara Indonesia berdasarkan
Pancasila, dasar-dasar argumentasi negara Indonesia berdasarkan Pancasila, serta alasan
Apa sebab negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Materi Pancasila tidak hanya dari
sumber DIKTI tetapi juga sumber-sumber primer terkait dengan kepancasilaan menjadi
dasar pengembangan materi Pancasila di UPN. Pusat Studi Pancasila UPN Veteran
Yogyakarta sedang berproses untuk melakukan kajian dan pengembangan materi
Pancasila di UPN agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks dalam kerangka membangun
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nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, materi pendukung ialah WIMAYA merupakan materi
untuk memperkuat nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai patriotisme.
b. Strategi pembelajaran
Strategi pembelajaran yang dikembangkan untuk materi Pendidikan Pancasila ialah
melalui pembelajaran interaktif, diskusi, presentasi, tugas terstruktur dan independen
dengan mengunjungi dan mengeksplorasi museum, penulisan kreatif tentang Pancasila,
menarasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan dan model kelas kreatif dan
dialektis. Kebutuhan akan pemberian materi dan konsep-konsep dasar tentang Pancasila
tetap diperlukan karena generasi milenial perlu memahami Pancasila secara mendasar.
Sehingga, materi ini menjadi pembuka dan penuntun bagi mahasiswa untuk masuk
memahami nilai-nilai kebangsaan berdasarkan hasil dari refleksi dan perenungan
mahasiswa. Mahasiswa diarahkan untuk memiliki portofolio dalam hasil karya akhir
seperti video, vlog, dan karya tulis esai atau puisi tentang kepancasilaan.
c. Evaluasi pembelajaran
Capaian pembelajaran pendidikan Pancasila di Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta ialah mahasiswa mampu memberikan penilaaian dan dapat
memaknai hakekat pendidikan Pancasila bagi pembangunan nilai-nilai kebangsaan.
Evaluasi pembelajaran diukur dan nilai dari partisipasi mahasiswa aktif di kelas,
mengembangkan materi Pancasila yang ada melalui hasil dari diskusi, presentasi, esai,
produk karya nyata secara bertahap dapat dibaca dan disumbangkan kepada masyarakat
umum. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila
menurut cara mereka sendiri.
KESIMPULAN
Keberadaan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi menjadi penting dan strategis dalam
menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Posisi dan peran Pendidikan
Pancasila yang selama ini berkembang perlu diperkuat dan ditingkatkan melalui standar mutu
yang bertujuan untuk tidak hanya sekedar mengenal Pancasila tetapi menghayati dan
membangun nilai-nilai kebangsaan. UPN V Yogyakarta mengembangkan pendidikan
Pancasila bertujuan untuk membangkitkan loyalitas dan nasionalisme bagi generasi muda
sebagai tujuan utama dari kerangka besar pendidikan Pancasila yang ada selama ini.
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Saran-Saran
Harapannya kedepan pendidikan Pancasila mampu melahirkan generasi muda yang
nasionalis. Untuk itu, penguatan kapasitas pendidik, penyegaran materi dan metode
diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA
Andriani, Ana. 2016. Posisi Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Bangsa. CIVICUS, Vol. 20,
No. 2 Desember, 2016. Hal. 40-56.
Asmaroini, Ambiro Puji.2016. Implementasi Nilai-nilai Pancasila bagi Siswa di Era
Globalisasi. CITIZENSHIP, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No.2,
April 2016. Hal.440-450.
Kaelan.2013. Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan
Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma.
Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetia Pancakarsa).
Ketetapan

MPR

RI

No.II/MPR/1978

dicabut

melalui

Ketetapan

MPR

RI

No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila
sebagai Dasar Negara.
Sutono, Agus.2015. Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional, Jurnal
Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015, hal.666-678.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

98

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Internet:
▪
▪
▪

https://news.detik.com/berita/2125635/lima-kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998,
diakses 9 Juni 2018 16:59.
http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1, diakses 9 Juni
2002 17:02.
https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23nyawa, diakses 9 Juni 2002 17:02.

99

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

PENGEMBANGAN CIVIC INTELLEGENCE
BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR
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Universitas Negeri Semarang
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ABSTRAK
Sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah di kecamatan Gunungpati yang dijadikan sasaran penelitian
telah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang cukup memadai. Artinya, bahwa semua sekolah
yang diteliti melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler rata-rata empat sampai 5 jenis kegiatan ekstra
kurikuler. Sekolah yang melaksanakan empat jenis kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 70%,
sedangkan yang 30% melaksanakan 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler. Temuan penelitian menunjukkan
betapa profil kecerdasan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar di kecamatan Gunungpati masih
rendah. Pada tujuh aspek dari kecerdasan kewarganegaraan ini semuanya rendah kecuali aspek civic
knowledge yang berada pada kategori sedang. Rendahnya kecerdasan kewarganegaraan siswa SD ini
terkait dengan sistem pembinaannya di sekolah. Tanggung jawab pembinaan ini tidak hanya berada
pada tataran kegiatan kurikuler di kelas saja melalui mata pelajaran terkait (Pendidikan
Kewarganegaraan), tetapi juga melalui kegiatan ekstra kurikuler di luar jam pelajaran. Hal ini
disebabkan kecerdasan kewaarganegaraan merupakan bagian dari keterampilan lunak (soft skills) yang
harus dimiliki oleh para peserta didik khususnya di sekolah dasar. Sesuai dengan tatarannya,
pembinaan softskills ini lebih merupakan domain kegitan ekstra kurikuler. Kemudian, model
pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar dapat
dilakukan dengan metode atau cara yang demokratis, upaya pencarian bersama, aktivitas bersama,
keteladanan, pengalaman langsung, live in serta melakukan klarifikasi nilai. Pada prinsipnya semua
metode ini melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Untuk
itu, pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh
metode pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar.
Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan pendidikan, terutama
dalam melakukan upaya pengembangan civic intellegence di sekolah dasar, sebagai titik tolak upaya
membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik (good citizenship). Hasil penelitian juga
akan memberikan kontribusi bagi sekolah dasar dalam upaya memperbaiki kegiatan ekstra kurikuler,
agar lebih terarah pada pengembangan civic intellegence, melalui kegiatan yang interaktif dan
menyenangkan.
Kata Kunci: civic intellegence, kegiatan ekstra kurikuler, sekolah dasar.

PENDAHULUAN
Civic Intellegence merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya
secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang
kompleks dengan berbasiskan identititas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki
kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan performance sebagai warga negara yang
peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam mensikapi berbagai fenomena yang ada, kritis
terhadap kondisi yang ada, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan
yang dialaminya. Jika kecerdasan kewarganegaraan ini tumbuh subur dalam diri seseorang,
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maka akan menjadilah dia sosok warga negara yang baik (good citizenship). Dengan demikian
kunci dari pembentukan warga negara yang baik adalah Civic Intellegence.
Sekolah dasar di Gunungpati sangat dinamis dalam melaksanakan kegiatan ekstra
kurikuler. Atas dasar wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala
UPTD Kecamatan Gunungpati, sebagian besar (80%) dasar yang ada di kecamatan
gunungpati, baik negeri maupun swasta termasuk didalamnya madrasah ibtidaiyyah,
menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler setiap jumat dan sabtu sore, dengan rata-rata
empat jenis kegiatan ekstra kurikuler; meliputi oleh raga, seni, agama, dan sudah tentu
pramuka. Sudah tentu jenis kegiatan ekstra kurikuler yang ditetapkan oleh sekolah dasar
masing-masing didasarkan atas pertimbangan berbagai hal, seperti ketersediaan sumber daya
pelatih, sarana, minat dan motivasi peserta didik, dan sebagainya. Masih menurut kepada
UPTD, hal ini dilakukan oleh karena wilayah kecamatan gunungpati ini merupakan lokasi
dari universitas negeri semarang. Selama ini interaksi antara kampus (baik dosen maupun
mahasiswa) dengan pihak sekolah terjalin dengan baik. Banyak dosen yang melaksanakan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lakukan di sekolah-sekolah dasar di
kecamatan gunungpati. Demikian juga banyak pula mahasiswa yang melakukan kegiatan di
sekolah dasar di gunungpati. Pada kegiatan mahasiswa ini pada umumnya yang bersifat ekstra
kurikuler. Mereka terjun untuk melatih, membina, perlombaan, out bond, dan sebagainya.
Turunnya para mahasiswa untuk melaksanakan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler
di sekolah-sekolah dasar di kecamatan gunungpati, dikarenakan juga didorong oleh kebijakan
bidang kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang. Bidang kemahasiswaan Unnes
menetapkan kebijakan bahwa sebagai upaya mengembangkan eksistensi setiap unit kegiatan
mahasiswa, mereka diwajibkan mempunyai unit-unit binaan, baik di sekolah maupun di
masyarakat, dengan ketentuan satu UKM satu unit kegiatan. Jenis kegiatannya disesuaikan
dengan kekhasan masing-masing UKM. UKM seni menyelenggaran kegiatan pembinaan
seni, UKM olah raga menyelenggarakan kegiatan pembinaan olah raga, dan seterusnya.
Kondisi inilah yang menjadikan kegiatan ekstra kurikuler pada sekolah-sekolah dasar
dan madrasah ibtidaiyyah di kawasan gunungpati relatif dinamis. Yang menjadi persoalan
kemudian adalah sudahkan dinamika kegiatan ekstra kurikuler tersebut membawakan misi
penumkembangan civic intellegence pada diri para peserta didik.
Kegiatan ekstra kurikuler tidak memiliki kewajiban langsung membawakan muatan
pengembangan kecerdasan kewarganegaraan. Kegiatan ekstrakurikuler membawa muatan
misi pembinaan soft skills bagi para peserta didik. Akan tetapi satu hal yang harus
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digarisbawahi, bahwa kecerdasan kewarganegaraan merupakan salah satu stribut soft skills
yang penting dan mendasar. Oleh karena keberadaannya tidak sekedar berkenaan dengan
kehidupan kemasyarakatan saja, melainkan terkait langsung dengan kehidupan berbangsa dan
bernegara. apalagi jika dikaitkan dengan tantangan kehidupan para peserta didik di era global
ini. Oleh karena itu sangat penting maknanya untuk menelisik pembinaan kecerdasan
kewargaan negara melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar. Hal ini sudah barang
tentu terkait dengan model pembinaan kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan di masingmasing sekolah.
Bertitik tolak dari realita di atas maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya
melalui penelitian dan pengembangan ini yaitu: (1) bagaimanakah kondisi riil aktifitas
pengembangan civic intellegence pada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di kecamatan
Gunungpati, (2) bagaimanakah rancangan model pengembangan civic intellegence yang ideal
berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di kecamatan Gunungpati, serta (3)
bagaimanakah keefektifan model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan
ekstra kurikuler di sekolah dasar di kecamatan Gunungpati.
Dalam konteks kehidupan bernegara, betapa sangat penting posisi warga negara dalam
memainkan perannya memberikan kontribusi pada tatanan kehidupan berbangsa. Itulah
sebabnya hubungan antara negara dan warga negara menjadi hal yang sangat esensial diatur
dalam konstitusi negara. Dua hal besar yang diatur dalam konstitusi negara, yaitu sistem
pemerintahan negarea dan hubungan antara negara dan warga negara.
Warga negara yang dapat memainkan peran penting serta memberikan kontrribusi
dalam kehidupan berbangsa adalah warga negara yang baik (good citizenship). Warga negara
yang baik adalah warga negara yang dalam memainkan perannya dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara selalu berpijak pada nilai-nilai konstitusi negara, yang dijadikan
pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara.
Untuk membentuk warga negara yang baik (good citizenship) salah satu hal yang
mendasar adalah perlunya dikembangkan kecerdasan kewarganegaraan (civic intellegence).
Civic Intellegence adalah

kemampuan untuk memainkan peran dirinya secara proaktif

sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan
berbasiskan identitas normatif bangsa. Menurut Winataputra (2012), ada tujuh kecakapan
yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan (civic intellegence);
yaitu civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic
competence, dan civic culture. Tujuh kecakapan tersebut haruslah terintegrasi secara
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harmonis dalam aktifitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara
Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (civic values). Ketujuh aspek civic
intellegence tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan peserta didik. Civic
knowledge berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai
warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban berdasar nilai-nilai konstitusi negara.
Oleh karena itu, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge) dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) akan
menjadi seorang warga negara yang berkompeten. Warga negara yang memahami dan
menguasai

pengetahuan

kewarganegaraan

(civic

knowledge)

serta

nilai-nilai

kewarganegaraan (civic values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa
percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan
kewarganegaraan (civic skills) dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (civic
values) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga
negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dengan dilandasi oleh
nilai-nilai kewarganegaraan (civic values) akan menjadi seorang warga negara yang
berpengetahuan, terampil dan berkepribadian.
Dengan demikian muara asal dari civic intellegence ini adalah tata nilai yang berada
pada ranah afeksi pada diri warga negara. Fraenkel (2007:162) menjelaskan bahwa ranah
afeksi ini meliputi cita-cita dan tujuan yang dianut atau diutarakan seseorang, aspirasi yang
dinyatakan, sikap yang ditampilkan atau ditampakkan, perasaan yang diutamakan, perbuatan
yang dilakukan, serta kekhawatiran-kekhawatiran (worries) yang diutarakan atau tampak.
Secara formal kurikuler, civic intellegence merupakan bagian kajian dari Pendidikan
Kewarganegaraan . Mata pelajaran Kewarganegaraan yang memiliki jargon smart and good
citizenship memiliki peran sebagai wahana pendidikan dalam rangka nation and character
building yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kecakapan-kecakapan dan
kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan powerful; menjadi warga negara yang baik dan
cerdas (to be smart and good citizenship).
Realitas di lapangan dalam proses pembelajaran di kelas menunjukkan,

bahwa

pendidikan kewarganegaraan selama ini masih menekankan pentingnya pengetahuan
kewarganegaraan tanpa mempunyai implikasi sosial budaya yang positif kepada kehidupan
sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Konsekuensinya, banyak warga
negara yang telah memahami konsep, sikap, norma, dan nilai-nilai , hubungan warga negara
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dan negara, hak dan kewajiban warga negara, dan pendidikan awal bela negara, masih sebatas
pengetahuan hafalan yang bersifat teoretis saja. Itupun sebatas pengetahuan level rendah.
Sementara itu, pemahaman dan wawasan, sikap, rasa percaya diri, komitmen, dan perilaku
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih jauh dari pencerminan karakter warga negara
yang baik, yang dapat diandalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kenyataan ini terjadi disebabkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai
kewarganegaraan yang diperoleh peserta didik tidaklah powerfull. Pembelajaran yang tidak
power full mengandung pengertian

kurang bermakna, kurang integratif dengan dunia

kehidupan nyata peserta didik, kurang berbasis nilai-nilai, kurang menantang, dan kurang
melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran (NCSS, 2000).
Terobosan yang dihasilkan oleh para ahli di bidang pendidikan kewarganegaraan
untuk merevitalisasi internalisasi civic intellegence ini adalah dilahirkannya konsep education
about, through, and for citizenship. Konsep tersebut berimplikasi pada pemaknaan
pembelajaran civic intellegence melalui pendidikan kewarganegaraan yang harus
membawakan misi sosio-paedagogis, sosio-akademis, dan sosio-kultural (Wianaputra, 2012),
sehingga potensi-potensi anasir civic intellegence berupa civic knowledge, civic disposition,
civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic culture,
memperoleh kesempatan yang luas untuk diapresiasi dan diinternalisasi oleh para peserta
didik secara maksimal.
Hal lain yang merupakan pembaharuan konsep tentang kewarganegaraan untuk
keperluan pendidikan di sekolah adalah dirumuskannya pendidikan kewarganegaraan yang
relevan dengan proses demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks ini civic intellegence
diarahkan pencapaiannya melalui kegiatan learning democracy, in democracy, and for
democracy (Winataputra, 2012).
Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, rasanya sangat sulit apabila
hanya dilakukan melalui kegiatan kurikuler di dalam kelas. Hal ini didasarkan atas fakta
bahwa selama ini kegiatan di dalam kelas terkait dengan internalisasi nilai-nilai civic
intellegence masih sebatas pemberian pengetahuan dan pemahaman (taraf perubahan struktur
kognisi), dan belum masuk pada tataran afeksi dan psikomotor. Peserta didik memahami
konsep, sikap, norma, dan nilai, hubungan warga negara dan negara, hak dan kewajiban warga
negara, dan pendidikan awal bela negara, tetapi baru hanya sebatas pengetahuan hafalan yang
bersifat teoretis saja. Itupun sebatas pengetahuan level rendah. Sementara itu, pemahaman dan
wawasan, sikap, rasa percaya diri, komitmen, dan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan
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bernegara masih jauh dari pencerminan karakter warga negara yang baik, yang dapat
diandalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Perbandingan antara kegiatan kurikuler yang sudah diatur jadual, waktu, tuntutan
kurikuler, dan kegiatannya dibandingkan dengan luasnya makna pendidikan sebagai upaya
pengembangan potensi peserta didik, sangatlah tidak berimbang. Kegiatan kurikuler terbatas
oleh tuntutan-tuntutan kurikuler yang sudah dibakukan secara pasti dalam standar nasional
pendidikan. Oleh karena itu untuk melengkapi kegiatan pengembangan potensi peserta didik
perlu lah diselenggarakan kegiatan ekstra kurikuler.
Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan dalam kerangka
pendidikan yang dilakukan di luar jam mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk
membantu pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,
dijelaskan bahwa program ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses belajar yang
menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik, dan oleh karenanya antara kegiatan
intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan
ekstrakurikuler merupakan perpanjangan pelengkap atau penguat kegiatan intra kurikuler
untuk menyalurkan bakat atau mendorong perkembangan potensi peserta didik menuju taraf
maksimal.
Pelaksanaan dari kegiatan ekstra kurikuler ini disesuaikan dengan kebutuhan, potensi,
bakat, dan minat peserta didik, serta ketrersediaan sumber daya yang ada di sekolah. Oleh
karena itu fleksibilitas dari kegiatan ekstra kurikuler ini sangat lah tinggi. Dalam
Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, lebih lanjut ditegaskan
bahwa hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kegiatan ekstra kurikuler memiliki spirit
untuk terjadinya proses pengembangan, proses sosial, dan proses rekreatif. Proses
pengembangan berarti bahwa kegiatan ekstra kurikuler dimaksudkan untuk menjadi wadah
bagi berkembangnya potensi peserta didik melalui interaksi dengan lingkungannya.
Proses sosial mengandung makna bahwa kegiatan ini dimaksudkan menjadi wadah
tumbuh kembangnya potensi human relationship serta kemampuan melakukan komunikasi
dengan komunitasnya. sedangkan proses rekreatif, mengandung makna bahwa kegiatan ekstra
kurikuler dimaksudkan untuk menjadi wadah bermain bagi peserta didik yang menyenangkan,
sehingga menunjang pengembangan potensi dirinya. Karena sifat kegiatannya yang sangat
fleksibel, kegiatan ekstra kurikuler dapat dijadikan wahana yang efektif bagi pengembangan
civic intellegence peserta didik.
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METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan,
yaitu metode untuk melakukan penelitian, mengembangkan, dan menguji suatu produk model
pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar.
Penelitian pengembangan berupaya menghasilkan suatu komponen dalam sistem pendidikan,
melalui langkah-langkah pengembangan validasi. Menurut Borg dan Gall (1983) maksud
penggunaan istilah produk pendidikan dijelaskan lebih jauh, tidak hanya wujud material
seperti buku teks, film pembelajaran, tetapi juga berhubungan dengan pengembangan proses
dan prosedur, seperti pengembangan metode pembelajaran atau metode pengorganasian
pembelajaran.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan produk efektif model
pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler yang dapat digunakan
di sekolah. Produk yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan sesuai
dengan spesifikasi tertentu.
Secara garis penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan. Tahap (1) yaitu
kegiatan pendahuluan yang akan dilakukan adalah identifikasi aktifitas pengembangan civic
intellegence pada kegiatan ekstra kurikuler yang diperoleh dari guru, dan siswa. Tahap (2)
penyusunan uji coba secara terbatas, uji para ahli (pakar), perbaikan dan penyempurnaan, uji
coba secara luas, dan revisi model akhir model pengembangan civic intellegence berbasiskan
kegiatan ekstra kurikuler. Tahap (3) laporan penelitian yaitu penyusunan laporan penelitian
pengembangan civic intellegence pada kegiatan ekstra kurikuler. Rancangan uji lapangan
produk penelitian ini melalui uji coba terbatas. Uji lapangan terbatas dimaksudkan untuk
mendapatkan evaluasi kualitatif

awal dari produk yang dikembangkan. Teknik yang

digunakan agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk dapat diperoleh secara
lengkap adalah teknik Delphi. Teknik Delphi dimulai dengan kuesioner yang diberikan
kepada subjek terpilih untuk mendapatkan informasi khusus tentang subjek atau bidang kajian
dan jika melalui serangkaian putaran maka proses dirancang untuk mendapatkan konsensus.
Responden menanggapi model pengembangan Civic Intellegence sebagai bahan
masukan untuk revisi produk. Data tanggapan responden putaran pertama dirangkum,
kemudian meminta kembali pendapat kepada para responden untuk mendapatkan penilaian
kembali terhadap produk yang dinilai. Uji lapangan utama atau uji kesesuaian bertujuan untuk
menentukan apakah produk model materi ajar sesuai dengan tujuan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengembangan civic intellegence pada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah
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dasar. Oleh sebab itu uji kesesuaian yang digunakan adalah uji perbedaan (uji-t) antara model
yang ada (pre-developed) dan model yang telah dikembangkan (post-developed). Uji ini juga
dilengkapi dengan evaluasi kualitatif. Uji lapangan atau uji keefektifan bertujuan untuk
menentukan apakah produk model pengembangan civic intellegence pada kegiatan ekstra
kurikuler di sekolah dasar materi ajar telah siap digunakan tanpa kehadiran peneliti. Untuk
mengetahui hal tersebut dilakukan uji keefektifan melalui pretes dan postes oleh peserta didik
di sekolah dasar. Uji-t digunakan untuk melihat keefektifan pengembangan civic intellegence
pada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar.
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah (1) informasi tentang aktifitas
pengembangan civic intellegence pada kegiatan ekstra kurikuler dari guru dan siswa, (2) hasil
uji coba terbatas dan luas, (3) evaluasi, (4) data uji kesesuaian, dan (5) data uji keefektifan
model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah
dasar. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah siswa sekolah dasar, dan guruguru, kepala sekolah di sekolah dasar negeri dan swasta di Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang. Sumber data selanjutnya adalah pengembangan civic intellegence berbasiskan
kegiatan ekstra kurikuler yang ada di dalam regulasi pendidikan di Kota Semarang.
Data (1) dan (4) dikumpulkan dengan kuesioner yang kemudian dianalisis secara
deskriptif. Data (2), dan (3), dikelompokan ke dalam tabel klasifikasi Data (5) dianalisis
dengan uji-t. Teknik analisis data (2) dan (3) analisis isi. Tempat dan waktu penelitian bersifat
purposif yaitu di SD Negeri dan Swasta di wilayah kecamatan Gunungpati.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Profil Civic Intellegence siswa SD di Kecamatan Gunungpati Semarang
Dalam mengungkap civic intellegence (kecerdasan warga negara) para siswa sekolah
dasar yang dijadikan sebagai subyek penelitian, ada tujuh aspek yang dibidik yaitu civic
knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic
competence, dan civic culture. Civic knowledge berkenaan dengan pengetahuan dan
pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban
berdasarkan nilai-nilai konstitusi negara. Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh
seseorang sebagai warga negara kemudian mengendap sehingga menjadi milik pribadinya
(civic disposition), yang menjadi rujukan nilai dari setiap perilaku dalam kehidupan berbangsa
dan bermasyarakat (civic skills). Pada gilirannya tata nilai kewarganegaraan tersebut menjadi
sebuah keyakinan yang lebih mapan untuk selalu dipertahankan (civic confidence), dan oleh
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karenanya seseorang itu akan melakukan ikrar dalam dirinya untuk selalu mentaati tata nilai
kewarganegaraan tersebut (self commitment), agar tata fikir, sikap, dan perilakunya selalu
mencerminkan pengamalan nilai kewarganegaraan tersebut (civic competence), sehingga
pada akhirnya menjadilah sebuah pembiasaan yang tertanam dalam aktifitas kehidupan
sehari-hari (civic culture).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan civic intellegence para siswa sekolah
dasar umumnya pada kadar rendah. Hal ini ditunjukkan dengan skor atas angket civic
intellegence yang berada pada skor 5.465 dari skor

ideal yaitu 12.250, yang jika

dipersentasikan menunjukkan koefisien persentasi sebesar 44,61%. Koefisien persentasi ini
jika dikonsultasikan dengan parameter yang ditetapkan berada pada kadar rendah.
Dari temuan penelitian ini juga terungkap bahwa dari aspek civic intellegence, kondisi
riil yang paling tinggi koefisien persentasinya adalah aspek civic knowledge sebesar 52,8%
dengan kategori sedang. Disusul kemudian berturut-turut aspek civic disposition dengan
koefisien persentasi sebesar 49,1% berkategori rendah, civic skills dengan koefisien persentasi
sebesar 48,3% juga berkategori rendah, civic commitment dengan koefisien persentasi sebesar
42,8% berkategori rendah, civic confidence dengan koefisien persentasi sebesar 46,8%
berkategori rendah, civic culture dengan koefisien persentasi sebesar 36,6% berkategori
rendah, dan yang paling rendah adalah civic competence dengan koefisien persentasi sebesar
35,7% .
Secara visual potret profil civic intellegence peraspek ditunjukkan pada tabel berikut.

No.
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 1 Profil Civic Intellegence
Aspek
civic Koefisien
Kategori
Intellegence
persentasi
Civic knowledge
52,8%
Sedang
Civic disposition
49,1%
Rendah
Civic skills
48,3%
Rendah
Civic confidence
42,8%
Rendah
Civic commitment
46,8%
Rendah
Civic competence
35,7%
Rendah
Civic culture
36,6%
Rendah

Keterangan

Temuan penelitian menunjukkan betapa profil kecerdasan kewarganegaraan pada
anak-anak sekolah dasar di gunungpati masih rendah. Pada tujuh aspek dari kecerdasan
kewarganegaraan ini semuanya rendah kecuali aspek civic knowledge yang berada pada
kategori sedang. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa civic knowledge menunjukkan koefisien
persentasi tertinggi dengan kategori sedang.
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Rendahnya kecerdasan kewarganegaraan siswa SD ini terkait dengan sistem
pembinaannya di sekolah. Tanggung jawab pembinaan ini tidak hanya berada pada tataran
kegiatan kurikuler di kelas saja melalui mata pelajaran terkait (Pendidikan Kewarganegaraan),
akan tetapi juga melalui kegiatan ekstra kurikuler di luar jam pelajaran. Hal ini dikarenakan
kecerdasan kewaarganegaraan merupakan bagian dari keterampilan lunak (soft skills) yang
harus dimiliki oleh para peserta didik khususnya di sekolah dasar. Sesuai dengan tatarannya,
pembinaan softskills ini lebih merupakan domain kegitan ekstra kurikuler.
MODEL PENGEMBANGAN CIVIC

INTELLEGENCE BERBASISKAN KEGIATAN

EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR

Pada semua sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah yang dijadikan sasaran penelitian
diperoleh temuan bahwa sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler

yang cukup

memadai. Artinya bahwa semua sekolah yang diteliti melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler
rata-rata empat sampai 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah yang melaksanakan empat
jenis kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 70%, sedangkan yang 30% melaksanakan 5 jenis
kegiatan ekstra kurikuler.
Terselenggaranya kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di lingkungan kecamatan
Gunungpati secara memadai ini dikarenakan keberadaan Unnes. Menurut penuturan kepala
sekolah dasar patemon 1 dikatakan bahwa keberadaan sekolah yang dekat dengan Unnes
menjadikan terdapat hubungan timbal balik saling menguntungkan antara mahasiswa Unnes
dan sekolah, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar di kecamatan
gunungpati. Para mahasiswa pada umumnya membutuhkan tempat berupa sekolah untuk
mengejawantahkan kegiatan berupa pelatihan dan sejenisnya, sesuai dengan keahlian yang
dimilikinya, sementara sekolah pun sangat membutuhkan tenaga pembina untuk
mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bagi para siswanya.
Oleh karena itu sekolah-sekolah dasar termasuk juga madrasah ibtidaiyyah di wilayah
gunungpati menghadirkan para mahasiswa yang pada umumnya aktifis, guna menjadi
instruktur kegiatan ekstra kurikuler. Terkadang tanpa diminta, para mahasiswa datang sendiri
ke sekolah untuk melakukan kegiatan pembinaan kegiatan ekstra sebagai pelaksanaan
program kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mereka geluti.
Kedekatan geografis antara kampus dengan sekolah, menjadikan tiadanya kendala
yang berarti bagi pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di kecamatan
gunungpati, baik masalah keberadaan sumber daya pembina, transportasi dan sejenisnya.
Itulah sebabnya kecenderungan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di kecamatan
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gunungpati memiliki kegiatan ekstra kurikuler secara memadai.
Pada umumnya jenis kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan di sekolah dasar
dan madrasah ibtidaiyah di kecamatan gunungpati Semarang mencapai empat atau lima jenis
kegiatan. Pemilihan atas jenis kegiatan yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing sekolah. Akan tetapi pada semua sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa
rumpun yang pasti ada adalah kegiatan ekstra kurikuler berupa pramuka, seni, olah raga, dan
keagamaan.
Semua sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah menyelenggarakan kegiatan ekstra
kurikuler kepramukaan. Selain hal ini sudah lazim dilaksanakan, penyelenggaraan kegiatan
kepramukaan pun juga dalam rangka menyongsong pelaksanaan kurikulun 2013, yang secara
bertahap dilaksanakan mulai tahun tahun 2014 pada semua jenjang sekolah. Sesuai dengan
ketentuan yang ada bahwa kurikulum 2013 mewajibkan sekolah untuk menyelenggarakan
kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan.
Pelaksanaan kegiatan kepramukaan di sekolah dasar di gunungpati mengikuti panduan
pendidikan kepanduan yang disusun oleh kwartir cabang gerakan pramuka Kota Semarang.
Konten materi, pendekatan, dan media, serta kecakapan-kecakapan yang akan dicapai
dilakukan sesuai dengan panduan baku dari kwartir cabang. Oleh karena itu kegiatan
kepramukaan yang diselenggarakan di masing-masing sekolah sudah berjalan secara existing
dengan capaian target yang jelas.
Perbedaannya adalah bahwa setelah diberlakukannya kurikulum 2013 kegiatan ekstra
kurikuler kepramukaan menjadi kegiatan yang wajib diselenggarakan di sekolah. Ketentuan
ini membawa konsekuensi pada setiap sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia
sebagai pelatih yang memiliki kompetensi memadai. Sekurang-kurangnya para pelatih telah
memiliki sertifikat kursus mahir dasar.
Hasil wawancara dengan kepala SD negeri sekaran 1, ditunjukkan bahwa dalam hal
pengadaan sumber daya manusia pelatih kegiatan kepramukaan, pada umumnya sekolahsekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah yang ada di kecamatan Gunungpati tidak mengalami
kendala yang berarti. Hal ini karena ditopang oleh para mahasiswa dari unit kegiatan
kepramukaan di Unnes, yang setiap saat siap membantu ke sekolah-sekolah.
Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dengan para
mahasiswa. Bagi sekolah di wilayah gunungpati,

kesiapsiagaan para mahasiswa untuk

melakukan kegiatan kepramukaan menjadikan sekolah sangat terbantu, khususnya dalam
memenuhi kewajiban kurikulum 2013. Sementara bagi mahasiswa, diterimanya mereka
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menjadi pelatih kepramukaan di sekolah-sekolah di kecamatan Gunungpati merupakan
wahana untuk mengimplementasikan program kegiatan mereka pada unit kegiatan mahasiswa
kepramukaan di kampus.
Jenis kegiatan ekstra kurikuler yang lain, masing-masing sekolah memiliki pilihan
sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah. Kendatipun demikian selain
kegiatan kepramukaan, jenis-jenis yang dipilih oleh sekolah berkisar pada rumpun seni, olah
raga, keagamaan, dan kepemimpinan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh sekolah yang menjadi obyek
penelitian (100%) menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi seni, olah raga,
keagamaan, dan kepemimpinan.
Dalam rumpun seni 65%

sekolah memilih untuk menyelenggarakan kegiatan

ekstrakurikuler berupa seni tari, sedangkan 20% sekolah memilih untuk menyelenggarakan
seni musik, dan 10% sekolah memilih seni rupa. Yang menarik adalah bahwa pada kegiatan
ekstra kurikuler rumpun seni ini sekolah melakukan kerja sama dengan para mahasiswa Unnes
untuk mengelolanya. Hal ini disebabkan pada sekolah dasar yang diteliti tidak terdapat guru
khusus yang membidangi kesenian. Kegiatan berkesenian dilakukan oleh guru kelas, yang
dipandang memiliki kecakapan di bidang seni; baik itu tari menari, musik, atau rupa.
Pada rumpun olah raga, jenis yang dipilih oleh sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler
lebih bervariasi lagi. Terdapat 7 jenis olah raga yang dijadikan pilihan yaitu karate, sepak
bola, bola volly, bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan renang. Dari ketujuh cabang olah raga
yang dijadikan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di gunungpati, yang terbanyak
adalah pilihan pada cabang futsal (35%), disusul kemudian dengan cabang karate (20%),
cabang renang (15%), cabang renang (10%), cabang tenes meja (10%), cabang bulu tangkis
(5%) dan cabang bola volly (5%). Pilihan terhadap ketujuh cabang olah raga yang dijadikan
kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar di gunungpati ini, menurut kepada Madrasah
Ibtidaiyyah Roudlotul Huda Sekaran, dikarenakan sangat visibel. Artinya adalah bahwa
ketujuh cabang olah raga tersebut cocok untuk diberikan kepada para peserta didik usia
sekolah dasar, meriah, terjangkau, tersedia fasilitas (kendatipun tidak harus milik sendiri),
serta tersedia sumber daya manusia pelatih. Selain itu juga didasarkan atas pertimbangan
banyaknya peminat dari para peserta didik terhadap cabang-cabang oleh raga tersebut.
Pada rumpun kegiatan keagamaan, semua sekolah yang menjadi obyek penelitian
memilih kegiatan melancarkan membaca Al Qur’an serta pembinaan tuntunan ibadah seharihari (fiqih yaumiyyah). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa siswa pada sekolah dasar di
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kecamatan gunungpati yang menjadi obyek penelitian sebagian besar (98%) beragama Islam.
Kegiatan ekstra kurikuler berupa kegiatan keagamaan ini langsung ditangani oleh guru-guru
agama, juga bekerja sama dengan para mahasiswa aktifis organisasi keislaman. Pada
madrasah ibtidaiyyah, kegiatan ekstra kurikuler rumpun keagamaan ini agak berbeda, oleh
karena kajian-kajian keislaman sudah masuk dalam kegiatan kurikuler di kelas. Dari tiga
madrasah yang dijadikan obyek penelitian, dua madrasah menyelenggarakan kegiatan
keagamaan berupa seni baca Al Qur’an (Qiro’ah),

sedangkan satu madrasah

menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler berupa pelatihan rebana. Untuk membinakan
kegiatan ekstra kurikuler seni baca Al Qur’an (Qiro’ah) dan rebana ini, pihak madrasah
mendatangkan pelatih secara khusus, yaitu mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian
di bidangnya masing-masing. Para guru yang ada di madrasah tersebut kebetulan tidak
menguasai seni baca Al Qur’an dan rebana.
Seluruh kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dan madrasah yang diteliti, dilakukan
pada setiap hari jumat dan sabtu, di luar jam kegiatan sekolah, yaitu antara pukul 15.00 sampai
pukul 17.00. Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta didik diwajibkan untuk mengikuti
kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan, oleh karena hal ini merupakan ketentuan dari
pelaksanaan kurikulum 2013. Sedangkan di luar kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan, para
peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih salah satu kegitan ekstra kurikuler yang
diselenggarakan di sekolah, baik rumpun seni, olah raga, maupun keagamaan, sesuai dengan
peminatan masing-masing.
Guna membimbing peserta didik dalam menentukan kegiatan ekstra kurikuler yang
akan diikutinya (selain kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan), pihak sekolah meminta
pendapat dan persetujuan para orang tua siswa tentang pilihan yang akan dijatuhkan oleh
putra-putrinya. Pendapat dan persetujuan orang tua ini dituangkan dalam formulir pendaftaran
kegiatan ekstra kurikuler di sekolah atau madrasah tempat anaknya belajar. Menurut
penuturan kepala SD Sekaran 01, dikatakan bahwa permintaan pendapat orang tua ini sangat
penting artinya, agar terjadi persamaan pemahaman antara sekolah dan orang tua dalam
pelaksanaan kegaiatan ekstra kurikuler bagi putra-putrinya. Yang dimaksud persamaan
pemahaman ini terkait dengan penelusuran minat peserta didik, keamanan dalam pelaksanaan
kegiatan, sekaligus juga jika ada pendanaan yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta
didik.
Dalam mengelola kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah
di wilayah gunungpati, pihak sekolah melakukan kerja sama secara efektif dengan dengan
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Unnes, khususnya bidang kemahasiswaan. Kerja sama yang dimaksud adalah berupa
permintaan melalui surat secara tertulis kepada bidang kemahasiswaan, agar kegiatan ekstra
kurikuler yang diselenggarakan di sekolahnya memperoleh bantuan tenaga pelatih dari Unnes.
Permintaan tersebut sudah tentu gayung bersambut dengan program bidang kemahasiswaan,
oleh karena salah satu program yang diusung adalah mendekatkan semua Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) yang ada di Unnes dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kampus.
Setiap UKM diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembinaan kegiatan di sekolah sekitar
kampus, sesuai dengan karakteristik masing-masing UKM.
Dengan demikian semua kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di sekolah dasar
dan madrasah ibtidaiyyah pada setiap hari jumat dan sabtu sore selepas kegiatan belajar
mengajar, melibatkan secara aktif unit-unit kegiatan mahasiswa yang terkait, dengan tetap
didampingi para pimpinan sekolah.
Para mahasiswa aktifis yang mengelola kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar
adalah mereka yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis
kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan. Atas dasar pengamatan peneliti, setiap jenis
kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan di setiap sekolah, terdapat mahasiswa sebagai
pembina atau pelatih antara 4 sampai 5 orang. Bahkan pada kegiatan ekstra kurikuler
kepramukaan, mahasiswa yang terlibat mencapai 7 sampai 10 orang mahasiswa.
Kegiatan ekstra kurikuler pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah di wilayah
gunungpati berjalan lancari sesuai dengan jadual yang ditetapkan oleh sekolah. Antusiasme
dari para peserta didik juga tinggi, ditunjukkan dengan kehadiran dan keaktifan peserta didik
mengikuti kegiatan ekstra di sekolah, sesuai dengan pilihannya.
Kendatipun kegiatan ekstra kurikuler berjalan lancar, penelitian ini menemukan
bahwa selain kegiatan kepramukaan, kegiatan ekstra kurikuler yang lain meliputi seni, olah
raga, dan keagamaan tidak memiliki pedoman baku yang dijadikan sebagai panduan kegiatan.
Belum ditemukan pula tahapan-tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Seluruh mahasiswa aktifis yang membina kegiatan ekstra
kurikuler di sekolah, belum memiliki visi tentang pembinaan nilai pada setiap kegiatan yang
diselenggarakannya. Menurut

mereka, orientasi kegiatan sepenuhnya memberikan

keterampilan dan keahlian kepada para peserta sehingga mereka menguasai dasar dan teknik
yang dibinakannya. Dengan demikian secara terstruktur belum tampak gambaran, apa yang
menjadi target tujuan pada setiap kegiatan, bagaimana sistematika materi disampaikan baik
yang bersifatr teoritis maupun kegiatan lapangan, metode dan media apa yang digunakan pada
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setiap pertemuan kegiatan, tata nilai apa yang menjadi target pada setiap kegiatan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuan kegiatan masih
bersifat parsial, perencanaan sesaat, dan belum menunjukkan perencanaan yang
komprehensif. Wawancara yang dilakukan kepada Syafii dari UKM futsal dan melakukan
pembinaan kegiatan ekstra kurikuler di SD Patemon 1, dikatakan bahwa yang menjadi target
dari pembinaan yang dilakukan adalah para peserta dapat bermain futsal dengan baik. Setiap
pertemuan kegiatan para peserta diajak bermain futsal sambil diberikan pengarahanpengarahan oleh tim pembina. Kegiatan ini berlangsung

berulang-ulang sehingga saat

penelitian ini dilakukan sudah memasuki tahun ketiga membina kegiatan ekstra kurikuler di
SD Patemon 1.
Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan
ekstra kurikuler di sekolah dasar dapat dilakukan melalui model gabungan. Artinya, gabungan
antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai
melalui pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model
ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama
dengan pihak luar sekolah.
Kendatipun kegiatan ekstra kurikuler berjalan lancar, penelitian ini menemukan
bahwa selain kegiatan kepramukaan, kegiatan ekstra kurikuler yang lain meliputi seni, olah
raga, dan keagamaan tidak memiliki pedoman baku yang dijadikan sebagai panduan kegiatan.
Belum ditemukan pula tahapan-tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Seluruh mahasiswa aktifis yang membina kegiatan ekstra
kurikuler di sekolah, belum memiliki visi tentang pembinaan nilai pada setiap kegiatan yang
diselenggarakannya.
Kemudian, untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai pengembangan civic
intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar sebaiknya menggunakan
cara yang demokratis, upaya pencarian bersama, aktivitas bersama, keteladanan, pengalaman
langsung atau simulasi, live in serta melakukan klarifikasi nilai.
PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Pertama, dalam
mengungkap civic intellegence (kecerdasan warga negara) para siswa sekolah dasar yang
dijadikan sebagai subyek penelitian, ada tujuh aspek yang dibidik yaitu civic knowledge, civic
disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic
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culture. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa keberadaan civic intellegence para
siswa sekolah dasar umumnya berada pada kadar rendah. Hal ini ditunjukkan dengan skor
atas angket civic intellegence yang berada pada skor 5.465 dari skor ideal yaitu 12.250, yang
jika dipersentasikan menunjukkan koefisien persentasi sebesar 44,61%. Koefisien persentasi
ini jika dikonsultasikan dengan parameter yang ditetapkan berada pada kadar rendah.
Kedua, semua sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah yang dijadikan sasaran
penelitian diperoleh temuan bahwa sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang
cukup memadai. Artinya bahwa semua sekolah yang diteliti melaksanakan kegiatan ekstra
kurikuler rata-rata empat sampai 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah yang
melaksanakan empat jenis kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 70%, sedangkan yang 30%
melaksanakan 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler.
Ketiga, model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler
di sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode atau cara yang demokratis, merupakan suatu
upaya pencarian bersama, aktivitas bersama, menggunakan keteladanan, pengalaman
langsung atau simulasi, live in serta melakukan klarifikasi nilai. Pada prinsipnya semua
metode ini melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan
sosial. Untuk itu, pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian
penting dari seluruh metode pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra
kurikuler di sekolah dasar.
Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu upaya peningkatan
pemahaman guru PKn sekolah dasar mengenai pentingnya kegiatan ekstra kurikuler dalam
mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama
antara dinas pendidikan setempat dengan Jurusan PPKn Unnes, melalui kegiatan-kegiatan
pengabdian masyarakat. Kedua, model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan
ekstra kurikuler di sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode demokratis, upaya pencarian
bersama, aktivitas bersama, keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, live in serta
melakukan klarifikasi nilai. Oleh karena itu perlu penguatan dan dukungan bagi
berkembangnya kegiatan ekstra kurikuler dari keluarga besar sekolah tersebut. Keempat, perlu
dilakukan pemberdayaan kultur sekolah guna menunjang penguatan kegiatan ekstra kurikuler
yang bermuatan pengembangan civic intellegence, dengan memanfaatkan potensi-potensi
lokal yang mengandung nilai-nilai luhur seperti permainan tradisional, volklor, dongeng,
pantun, kata-kata mutiara, symbol-simbol, dan sebagainya, yang mengandung local wisdom.
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ABSTRAK
Sejak paska reformasi 1998, pendidikan Pancasila teraibaikan. Pancasila seolah-olah menjadi
suatu milik rezim orde baru yang “ditakuti”. Implikasi yang melekat dari Pancasila yang dianggap
sebagai produk rezim orde baru, Pancasila ditinggalkan bahkan dilupakan oleh masyarakat dan
pemerintah. Berbagai produk kebijakan negara khususnya kebijakan pendidikan telah meniadakan
keberadaan Pancasila sebagai falsafah dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam TAP MPR
No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Pada tahun 2003 juga terbit
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meniadakan mata
pelajaran Pancasila sebagai kurikulum wajib di sekolah dasar dan pendidikan tinggi. Polemik terkait
dengan kedudukan dan keberadaan Pendidikan Pancasila oleh sebagian kalangan masih dinilai kurang
berdampak nyata bagi masyarakat dan peserta didik, sehingga mata pelajaran ini hanya dilihat sebagai
mata pelajaran pendidikan politik dan ideologisasi negara kepada warga negara. Disisi lain, Pancasila
merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang diperlukan untuk memperkuat karakter
dan nilai-nilai kebangsaan. Dampak lain dari hilangnya pendidikan Pancasila, berbagai ideologi lain
masuk di dunia pendidikan dengan mengajarkan bahkan memberikan berbagai pemikiran anti
kebudayaan, anti kebangsaan, dan anti keberagaman, serta anti Pancasila sebagai jati diri dan
kepribadian bangsa Indonesia. Penolakan terhadap nilai-nilai hidup bersama ini telah melahirkan
ideologi baru yaitu radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Penelitian ini merupakan bagian dari
rangkaian penelitian disertasi dan kajian tentang dinamika dan perkembangan pemikiran Pancasila
yang selama ini dilakukan oleh penulis.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data penelitian
diambil dari data pustaka bersumber dari buku, hasil penelitian terbaru, jurnal ilmiah,dokumen
peraturan perundang-undangan, artikel media massa baik online maupun offline. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana, interpretasi, analisis kebijakan, dan
refleksi kritis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rejuvinasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
penting dilakukan sebagai upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal ideologi
radikalisme dan fundamentalisme di kampus. Model dan strategi yang hendak ditawarkan dirancang
dan dirumuskan lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kata kunci : Rejuvinasi, Pancasila, Nilai, Pendidikan, Perguruan Tinggi.
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PENDAHULUAN
Pendidikan Pancasila menjadi polemik sepanjang sejarah munculnya reformasi di
Indonesia. Reformasi di Indonesia secara politik ditandai dengan gerakan massa yang
berjuang untuk menggulingkan Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Soeharto
diidentikkan dengan penguasa “otoriter” dan “diktator”, sehingga momentum krisis ekonomi
dan moneter yang melanda Indonesia menjadi titik balik peradaban dan transisi politik
kekuasaan untuk menurunkan Soeharto dari kekuasaannya. Gelombang unjuk rasa dan protes
anti Soeharto datang dari berbagai elemen khususnya masyarakat kampus. Berbagai
perguruan tinggi menolak dan protes untuk mendorong Soeharto mundur dari jabatannya.
Implikasi dari perjalanan reformasi ini berbagai identitas yang melekat tentang Soeharto mulai
dibredel dan dipreteli satu per satu antara lain: pertama, gagasan untuk kaji ulang dan
amandemen UUD 1945 telah berhasil menjadi target dan tujuan dari reformasi, Indonesia
telah melakukan sebanyak 4 kali amandemen UUD 1945 mulai dari tahun 1999 sampai
dengan 2002. Kedua, segala identitas yang berkaitan dengan orde baru, kemudian dihilangkan
salah satunya Pancasila menjadi salah satu “korban” yang menurut kelompok reformis bagian
dari politik kekuasaan Soeharto yang harus diganti dan diubah.
Berbagai percakapan yang muncul sepanjang proses reformasi mulai dari tahun 1998
sampai dengan lima tahun terakhir 2003 dari kelompok reformis menunjukkan bahwa
Pancasila merupakan bagian rezim otoriter dan dianggap alat penekan bagi kelompok yang
tidak sepaham. Bertitik tolak pada pandangan ini, berbagai sentimen negatif tentang Pancasila
mulai muncul termasuk mulai dari penolakan dan ketidasepahaman tentang Pendidikan
Pancasila dalam bentuk P4 dan Pendidikan Moral Pancasila di sekolah sebagai bagian dari
ideologisasi negara yang dipaksakan. Morfit dalam tulisannya berjudul Pancasila:The
Indonesian State Ideology According to the New Order Government, menjelaskan bagaimana
kebijakan negara pada waktu itu dilegitimasi dengan melakukan interpretasi Pancasila dalam
bentuk P4. Dalam konteks orde baru, Pancasila diklaim sebagai gambaran apa yang melekat
dan sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia daripada suatu bahan indoktrinasi bagi
masyarakat. P4 merupakan rumusan yang disusun oleh pihak otoritatif bukan semata-mata
tafsir atas Pancasila. Pancasila bukan sekedar kristalisasi pengalaman masa lalu dan ekspresi
dari persepsi masa kini tetapi juga merupakan aspirasi masa depan. Menurut Morfit sebagai
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bagian dari justifikasi untuk P4 maka pemahaman Pancasila yang benar diperlukan untuk
membangun bangsa dan negara ke depan (Morfit, 1981: 841-842). Weatherbee juga
memberikan pandangan terkait dengan Pancasila pada masa orde baru melalui kebijakan
politik orde baru menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai kriteria dalam mengukur
aktivitas warga masyarakat. Dalam hal ini Pancasila digunakan oleh penguasa untuk
mengendalikan ideologi atau kelompok yang saling bertentangan. Pancasila menjadi jalan
tengah dan strategi penguasa untuk tidak banyak memberikan ruang pada kelompok yang sifat
ekstrimis. Pada waktu itu muncul kredo “menolak interpretasi terhadap Pancasila berarti
menolak legitimasi pemerintah. Menolak pemerintah berarti menolak Pancasila. Menolak
Pancasila berarti menolak konstitusi dasar negara Indonesia”. (Weatherbee, 1985:134).
Pancasila digunakan sebagai alat negara untuk membangun stabilitas politik.
Berdasarkan dari argumentasi di atas “trauma” akan masa lalu terkait dengan Pancasila
sebagai kebijakan negara membawa dampak pada arus gelombang reformasi menyebabkan
kalangan reformis enggan bicara tentang Pancasila. Dalam istilah Soeprapto menunjukkan
bahwa Pancasila dianggap belum mampu mengantarkan pada kemajuan bangsa tetapi justru
menjadi alat penguasa. Kesimpulan lain menunjukkan Pancasila dianggap sebagai akar
masalah kemerosotan dan krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia. Namun setelah
beberapa tahun dengan mengabaikan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip dan
asas lain, kehidupan sosial dan politik bukan bertambah baik tetapi justru bertambah semrawut
(Soeprapto, 2005:16). 20 tahun reformasi dapat terlihat, Pancasila ditinggalkan oleh bangsa
ini, kehidupan masyarakat dan politik tetap tidak lebih baik, ternyata berbagai infiltrasi
ideologi lain masuk mengisi ruang kosong atau kekosongan ideologis. Reformasi tanpa dasar
ideologi kebangsaan yang jelas telah membuka ruang bagi masuknya ideologi lain ke berbagai
aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak lagi ditanamkan kepada generasi
muda di pendidikan dan berbagai rezim penguasa datang silih berganti mulai dari BJ Habbie
masa transisi, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi hampir
kehilangan orientasi dan pijakan bernegara.
Pada masa paska reformasi berbagai gejala dan konflik sosial datang melanda Indonesia
mulai konflik sosial di berbagai daerah, konflik politik, pemerintah yang tidak stabil, dan
krisis moral terjadi semakin meningkat tajam. Dalam rilis berita politik RMOL.CO
mengungkap setelah reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang
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terjadi di Indonesia. Dari ribuan kasus kekerasan yang terjadi, paling banyak berlatar belakang
agama28. Haryanto, menjelaskan berbagai konflik sosial yang melanda Indonesia di era
reformasi mulai dari perkelahian antar massa pendukung sepakbola, antar pendukung calon
pemimpin daerah dalam pemilukada, antar kampung, antar suku, antar pelajar, antar
mahasiswa, dan sederet kerusuhan lain mewarnai berbagai pemberitaan media massa baik
online maupun offline merefleksikan terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Haryanto, 2012:299).
Pada periode 1998 sampai dengan 2018, berbagai konflik sosial dan ideologis semakin
meruncing dan tajam. Konflik sosial tidak hanya berbasis etnis dan agama tetapi juga mulai
masuk masuknya ideologi dan paham lain menjadi pemicu dari konflik sosial, etnis, politik,
dan agama. Ketika Pancasila ditinggalkan menunjukkan bahwa kondisi politik dan sosial tidak
menjadi lebih baik dan kemudian orang berpikir ulang apakah karena Pancasila penyebab
keterpurukan bangsa atau sebaliknya?, sejak tidak adanya lagi internalisasi nilai-nilai
Pancasila kepada masyarakat. Ruang terbuka masuknya ideologi lain atas nama demokrasi
semakin menguat. Bukti kasus teror bom terjadi di Indonesia dengan berbagai motif antara
lain eksistensi diri, kontra pemerintah, terlibat jejaring terorisme internasional, dan motif
politik ingin menggulingkan pemerintah yang sah mulai bom meledak di rumah susun senen
tahun 1998, bom di pusat perbelanjaan Ramayana Jalan Agus Salim Jakarta dan Pusat
Perbelanjaan Hayam Wuruk di Jakarta tahun 1999 yang dilakukan oleh pemuda angkatan
Mujahidin Islam Nusantara, rentetan peristiwa bom malam natal di sejumlah daerah tahun
2000, Bom di tempat parkir Bursa Efek Jakarta tahun 2000, dan bom di kawasan mall
Cijantung Jakarta, tahun 2002,

29

bunuh diri bali 1 tahun 2002 30, bom bunuh diri di hotel JW

Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta tahun 2003 31, bom mobil kedubes Australia tahun 200432,
bom bunuh diri bali jilid 2 tahun 200533, dan teror bom di sejumlah kota besar di Indonesia.

28

http://www.rmol.co/read/2012/12/23/91199/Pasca-Reformasi,-Setidaknya-Terjadi-2.398-Kasus-Kekerasandan-Diskriminasi-di-Indonesia-, diakses 10 Juni 2018, 13:23.
29
https://www.antaranews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia, diakses 10 Juni 2018, 13:53.
30
http://mediaindonesia.com/read/detail/126861-2002-tragedi-bom-bali-1, diakses 10 Juni 2018, 13:43.
31
https://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003, diakses 10
Juni 2018, 13:44.
32
https://www.liputan6.com/global/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-dijakarta, diakses 10 Juni 2018, 13:42.
33
https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa, diakses 10 Juni
2018, 13:42.
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Terakhir pada tahun 2018, bom serangan bunuh diri di tiga Gereja Surabaya 34 melibatkan
satu keluarga. Bertitik tolak dari kejadian tersebut keberadaan ideologi menjadi penting dan
mendasar dalam suatu negara untuk membangun dan merajut nilai-nilai kebangsaan.
ideologi dan paham radikalisme dan fundamentalisme yang masuk ke Indonesia juga
sebagai bagian untuk membentuk nilai-nilai tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai
kebangsaan dan Pancasila. Perguruan Tinggi juga tidak terlepas dari sorotan dalam
bersemainya benih-benih radikalisme dan fundamentalisme. Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) berpandangan bahwa intoleransi merupakan awal radikalisme. Mereka
yang radikal umumnya merasa paling benar (Tempo, 28 Mei- 3 Juni 2018, Bibit Terorisme di
Kampus, hal.23). Sejak pendidikan Pancasila diperlemah lewat berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang tidak lagi mengamanatkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib
di pendidikan dasar dan pendidikan tinggi telah membuka ruang berbagai tafsir tentang
negara, tafsir tentang nilai bersama, dan tafsir tentang ideologi politik menjadi beragam.
Misalnya, BNPT merilis terdapat sejumlah kampus Negeri dan swasta 35, mahasiswa dan
civitas akademikanya terlibat dalam gerakan dan paham radikalisme menjadi potret bahwa
kampus tidak dapat lepas dari masuknya paham ideologi lain yang mempengaruhi sejumlah
civitas akademikanya. Begitu juga kasus penangkapan terduga teroris di universitas Riau,
pada 2 Juni 201836, kemudian diikuti dengan kasus 2 dosen UGM yang dinonaktifkan
sementara karena diduga anti Pancasila dan terlibat kepengurusan organisasi yang dilarang
oleh negara37 dan salah satu professor di Universitas Diponegoro, Semarang juga
dinonaktifkan dari tugas sebagai kaprodi, ketua senat, dan anggota Senat UNDIP karena
terkait etik dan disiplin pegawai negeri, sebagai akibat rangkaian komentarnya di media sosial
yang dianggap dan diduga anti-NKRI38. Ironisnya, profesor dari UNDIP tersebut juga tercatat
sebagai pengajar Pancasila. Polemik tentang perdebatan ideologis di dunia kampus menjadi

34

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44098401, diakses 10 Juni 2018, 13:59.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530111844-20-302170/data-bnpt-soal-kampus-terpaparradikalisme-dipertanyakan, diakses 10 Juni 2018, 14:09.
36
https://regional.kompas.com/read/2018/06/02/22160981/densus-88-tangkap-3-terduga-teroris-di-universitasriau-ketiganya-alumni, diakses 10 Juni 2018 20:35.
37
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/08/pa099i384-ugm-nonaktifkan-2-dosenkarena-dianggap-antipancasila, diakses 10 Juni 2018 14:13.
38
https://news.detik.com/jawatengah/4056623/undip-nonaktifkan-jabatan-prof-suteki-yang-diduga-anti-nkri,
diakses 10 Juni 2018 20:15.
35
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semakin menguat karena kampus ternyata juga menjadi arena pertarungan ideologis secara
tersembunyi. Apabila hal ini dibiarkan akan berdampak pada retaknya nilai-nilai kebangsaan
dan lemahnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda karena kampus menjadi tempat
bersemainya ideologi radikalisme dan fundamentalisme. Perguruan tinggi yang seharusnya
menjadi pusat ilmu dan kajian kritis, kini menjadi sarang tumbuh suburnya paham radikal
berbasis dogma agama (Tempo, 3 Juni 2018, hal.46).
Berdasarkan berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan seputar
Pendidikan Pancasila yang muncul dan berkembang ialah pertama, pendidikan Pancasila
belum dipahami dan dimaknai sebagai proyek kebangsaan dan nasional yang bertujuan untuk
mendidik dan membangun karakter generasi muda agar memiliki spirit dan nilai-nilai
Pancasila dan kebangsaan. Sehingga yang muncul sifatnya parsial dan sektoral tentang
pendidikan Pancasila secara khusus hanya memfokuskan pada persoalan pragmatis. Kedua,
persoalan pendidikan Pancasila masih dianggap kurang memiliki dampak secara langsung.
Sehingga, pendidikan Pancasila seolah-olah dianggap tidak bermanfaat dan berguna. Ketiga,
pendidikan Pancasila sejak paska reformasi belum dibahas dan dibicara terkait dengan format
dan model yang tepat dalam mengembangkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Keempat,
pendidikan Pancasila hanya dimaknai sebelah mata oleh kalangan masyarakat dan akademisi
paska berbagai aturan yang mengikat dicabut terkait pendidikan Pancasila. Kelima, sumber
daya pengajar pendidikan Pancasila di berbagai Perguruan Tinggi masih minim dan belum
sesuai dengan bidangnya. Keenam, telah terjadi penyimpangan dalam proses pemaknaan
Pancasila oleh lembaga negara yaitu MPR RI selama 8 tahun terakhir melalui sosialisasi
Empat Pilar MPR yang mengkategorikan Pancasila sebagai pilar. Bentuk penyimpangan ini
menjadi salah satu catatan buram kesesatan berpikir lembaga negara yaitu MPR RI dalam
memahami Pancasila.
Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dirumuskan permasalahan yang hendak
dijawab dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana pemahaman kalangan akademisi di Perguruan Tinggi tentang Pancasila
sejak paska reformasi ini?
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2. Bagaimana materi, model, dan metode pembelajaran Pancasila yang digunakan oleh
para pendidik di Perguruan Tinggi sejak paska reformasi?
3. Bagaimana model dan metode rejuvinasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
dalam rangka upaya untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham
dan ideologi radikalisme dan fundamentalisme?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan tentang pemahaman civitas akademik di Perguruan Tinggi tentang
Pancasila.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan model dan metode pendidikan Pancasila yang
diajarkan di Perguruan Tinggi sejak paska reformasi
3. Mendeskripsikan model dan metode rejuvinasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
dalam rangka upaya untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham dan
ideologi radikalisme dan fundamentalisme.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian diambil dari data pustaka
berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tulisan ilmiah, dokumen yuridis berbentuk
peraturan perundang-undangan, artikel surat kabar baik online maupun offline. Pelaksanaan
penelitian ini mulai bulan Mei-Juni 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta. Metode
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana, interpretasi, analisis
kebijakan publik39, induksi analitis 40, dan refleksi kritis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika dan Perkembangan Pendidikan Pancasila Paska Reformasi
Istilah Pendidikan Pancasila mulai populer setelah paska reformasi. Berbagai buku dan
karya penulis terkait Pancasila mulai memperkenalkan istilah Pendidikan Pancasila sejak

39

Analisis kebijakan publik khususnya memfokuskan analisis kebijakan pendidikan terkait apa yang telah
dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (lihat
Subarsono,2016:20).
40
Cara mengembangkan penjelasan atas apa penyebab terjadinya suatu fenomena dari satu atau lebih kejadian.
Langkah kerja ialah pertama mendefinisikan fenomena yang akan dijelaskan dan buat penjelasan sementara
(Sarosa,2017:75).
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paska reformasi sekitar tahun 2000an. Sebelumnya tahun itu, istilah yang muncul dan
berkembang ialah Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Di Perguruan Tinggi, pendidikan yang
bersifat ideologis dikenal dengan P4 atau Filsafat Pancasila sudah diperkenalkan sejak tahun
1950an oleh Notonagoro. Buku tentang Pendidikan Pancasila sebelum era tahun 1998an
belum banyak terbit dan beredar selain Pendidikan Moral Pancasila yang diperuntukkan untuk
tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Namun istilah Pendidikan
Pancasila tidak lama keberadaan, seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam
menghapuskan mata pelajaran Pancasila mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi melalui lahirnya Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan
TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kemudian, pada tahun 2003 muncul UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus mata
pelajaran Pancasila di kurikulum pendidikan nasional.
Perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan Pancasila juga mengubah orientasi
perguruan tinggi dalam mengajarkan Pancasila cenderung inkonsisten. Istilah paska lahirnya
UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pendidikan Pancasila.
Pendidikan Pancasila digabung dengan mata ajar kewarganegaraan kemudian dikenal dengan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn). Istilah ini sempat tenggelam dengan
munculnya istilah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), dimana materi Pancasila hanya masuk
didalam salah satu bab Pendidikan Kewarganegaraan sejak 2006. Di tengah hiruk pikuknya
politik nasional yang tidak menentukan dan kebijakan pendidikan yang cenderung berubahubah berdampak pada munculnya berbagai penafsiran tentang Pancasila. MPR RI melalui
program sosialisasi pada akhir tahun 2009an membuat program sosialisasi Empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika sebagai pilar. Program sosialisasi ini justru banyak mendapatkan kritik dan reaksi
masyarakat karena menggunakan istilah dianggap menyesatkan. Kaelan dalam bukunya
berjudul “Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”, mempersoalkan
penggunaan istilah Empat Pilar yang mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesalahan kategoris dan kesalahan epistemologis, dalam istilah
lain sebagai sesat pikir. Menurut Kaelan Pancasila tidak dapat disamakan dengan pilar atau
disejajarkan dengan satu varian pilar bersama-sama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
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Ika (Kaelan, 2012:17-20). Kritik ini berlanjut dengan gugatan masyarakat ke Mahkamah
Konstitusi terkait Empat Pilar MPR RI pada tahun 2013. Pada putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang perkara pengujian materiil terhadap Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,( 3 April 2014, hal. 87) amar putusannya menyatakan bahwa:
1.1Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b)
huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1.2Frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yaitu dalam Pasal 34 ayat (3b)
huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
MPR RI paska putusan Mahkamah Konstitusi tidak patuh dan mengikuti hasil putusan
tersebut dan pada tahun berikutnya tetap menggunakan istilah Empat Pilar dengan mengganti
nama Empat Pilar MPR RI dari Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. MPR RI tetap
mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar.
Model dan konsep yang digunakan oleh MPR RI ini menjadi model terburuk sepanjang
sejarah bangsa Indonesia dalam memberikan “pendidikan politik” atau “pendidikan
kebangsaan” kepada generasi muda, masyarakat, dan dunia pendidikan karena telah merusak
nalar dan logika dalam memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
menjadi sesat pikir. Secara internal, pendidikan dan pengajaran Pancasila menjadi tidak pasti
posisi dan pengertiannya karena MPR RI menawarkan konsep berbeda dari sejarah Pancasila,
selain itu, status yuridis tentang pendidikan Pancasila dipreteli oleh pemerintah. Pada tahun
2012, Pendidikan Pancasila baru mulai diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang
mengamanatkan Pancasila menjadi kurikulum wajib di Perguruan Tinggi. Seiring dengan
dinamika dan perubahan kebijakan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pasca
reformasi, berbagai infiltrasi ideologi lain juga mulai menyusup dan masuk di Perguruan
Tinggi yang dikenal dengan ideologi dan paham radikalisme dan fundamentalisme.
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Pada tingkat pemahaman Pancasila di Perguruan Tinggi sejak paska reformasi
ditemukan berbagai ragam pemahaman tentang Pancasila di kalangan akademisi Perguruan
Tinggi. Pemahaman pertama menunjukkan bahwa Pancasila merupakan bagian dari masa lalu
yang membawa intelektual tidak dapat mengalami kebebasan berpikir dan bertindak karena
diperhadapkan antara pendukung Pancasila atau anti Pancasila. Pemahaman kedua, Pancasila
dianggap sebagai produk politik rezim orde baru yang membawa kesan pada suatu sistem
pemerintahan dan politik otoritarian, sehingga Pancasila perlu dijauhkan dari dunia akademik
karena akan berpengaruh pada proses demokratisasi. Pemahaman ketiga, Pancasila
merupakan salah satu bentuk ideologisasi kepada masyarakat dan perlu dihapuskan karena
tidak sesuai dengan agenda reformasi. Pemahaman keempat, Pancasila hanya sekedar
digunakan oleh penguasa sebagai alat “pemukul” bagi yang berseberangan dengan penguasa.
Pemahaman kelima, Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar MPR RI sebagaimana yang
telah dilakukan oleh lembaga MPR RI, sehingga banyak pengajar menggunakan materi Empat
Pilar untuk mengajarkan Pancasila. Berbagai bentuk pemahaman tentang Pancasila di
kalangan akademisi Perguruan Tinggi tersebut telah menimbulkan persoalan model dan
metode pendidikan Pancasila pada tingkat Perguruan Tinggi mengalami banyak perubahan
dan perbedaan penggunaan sumber materi dalam mengajarkan Pancasila kepada mahasiswa
atau peserta didik.
2. Pelurusan Pemahaman tentang Pancasila
Dalam penelitian ini akan memberikan sejumlah pelurusan terkait dengan pemahaman
tentang Pancasila yang selama ini terjadi terutama sejak paska reformasi dan pada tafsir yang
dilakukan oleh para akademisi dalam memahami dinamika dan perkembangan Pancasila.
Berikut ini beberapa pelurusan yang dilakukan:
1. Berbagai tulisan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh para akademisi telah
menunjukkan suatu kekeliruan dalam menangkap dan menafsir tentang dan terkait
Pancasila. Kekeliruan dalam memahami Pancasila sudah diuraikan oleh Kaelan
dengan istilah kekacauan epistemologis dalam memahami Pancasila. Setidaknya ada
tiga kekacauan epistemologis dalam memahami Pancasila. Pertama,menyamakan
antara nilai, norma, dan praksis (fakta) dalam memahami Pancasila. Kedua,
menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan kekuasaan, rezim, atau suatu orde, yang
sering dilabel orde baru. Ketiga, meletakkan Pancasila sebagai suatu varian atau
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kategori yang setingkat dengan agama (Kaelan, 2012:24-26). Kekeliruan yang lain
selain dari yang telah diungkapkan oleh Kaelan yaitu menyejajarkan Pancasila satu
kategori yang sama dengan pilar sebagaimana yang telah dilakukan oleh MPR RI
dengan menggunakan istilah Empat Pilar MPR RI untuk menyebut Pancasila, UUD
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak akademisi tidak paham dalam
memahami Pancasila paska reformasi sehingga terhanyut dengan arus pemikiran MPR
RI yang cenderung sesat pikir tersebut. hal ini dapat ditunjukkan beberapa buku yang
muncul dari kalangan akademisi seperti Kansil dan Christine (2011) berjudul Empat
Pilar Berbangsa dan Bernegara; Pariatra Westra berjudul Pancasila dalam Empat Pilar
Utama Negara (2011), kemudian tahun 2015 direvisi menjadi Pancasila dalam Empat
konsensus dasar; dan beberapa tulisan lain mulai mempopulerkan gagasan Empat Pilar
MPR meskipun itu salah, tetapi oleh sebagian akademisi yang tidak kritis diterima
begitu saja sebagai kebenaran.
2. Beberapa tulisan tentang sejarah pendidikan Pancasila banyak ditulis secara salah
kaprah bahwa pada dasarnya perkembangan sejarah pendidikan Pancasila secara
istilah mulai muncul sejak paska reformasi. Pada konteks sejarah pendidikan yang
lebih tepat sejarah pendidikan politik di Indonesia atau sejarah pendidikan yang
bersifat ideologis di Indonesia dapat dijelaskan mulai munculnya istilah civics pada
era tahun 1957an, kemudian yang terjadi adalah perubahan istilah penamaan dalam
dunia pendidikan pada tahun 1967an menjadi kewargaan/kewiraaan, dan berkembang
menjadi P4 atau Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1978an sampai pada tahun
1995an. Pada fase itu, tidak menunjukkan materi dan karakter yang disebut pendidikan
Pancasila tetapi lebih karakter pendidikan politik atau pendidikan yang bersifat
ideologis. Banyak tulisan yang dimuat diberbagai media online, blog, karya ilmiah
masih menggunakan klaim sejarah pendidikan Pancasila dimulai sejak munculnya
istilah civics, dalam penelitian ini menunjukkan kurang tepat penggunaan istilah
tersebut karena Pancasila belum disistematisasikan dalam program kurikulum wajib
dan pendidikan.
3. Banyak yang menjelaskan dan menafsirkan terkait tafsir Pancasila dengan
komunisme, Islam, dan rezim tertentu. Beberapa ada benarnya tetapi yang perlu
diluruskan munculnya berbagai karya ilmiah yang menunjukkan Soekarno menafsir
Pancasila menjadi komunis atau nasakom, kemudian Soeharto dianggap menafsir
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Pancasila menjadi azas tunggal. Namun dalam buku berjudul Pandangan Presiden
Soeharto tentang Pancasila yang diterbitkan oleh CSIS tahun 1976 diedit oleh
Krissantono menunjukkan pandangan yang berbeda tentang Soeharto dalam
meletakkan Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah dari negara
Indonesia (Krissantono, 1976:81),buku rangkuman pandangan kepala negara tentang
Pancasila ini menunjukkan suatu pemikiran Soeharto tentang Pancasila dikemas
secara menyeluruh bahwa hakekat Pancasila menjadi tujuan luhur bangsa Indonesia
untuk mencapai cita-cita, dan Soeharto juga menegaskan tidak memaksakan
pandangannya tentang Pancasila kepada bangsa Indonesia (Krissantono,1976:94).
Dalam beberapa aspek dalam periode kepemimpinan Soekarno perlu diluruskan
terutama paska Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus
1945 oleh PPKI, sejak itu belum ada ketegasan dari negara untuk menafsirkan
Pancasila seperti apa. Justru yang muncul ialah bagaimana rezim pada waktu itu
menafsirkan tentang negara akan berlandaskan pada ideologi politik apa. Kemudian
muncul pemikiran tentang TUBAPI (Tudjuh Bahan Pokok Indokrinasi) yang terdiri
dari materi Pancasila, Manipol dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kebudayaan Indonesia). Pancasila
yang dimaksud dalam TUBAPI sebagai tertuang dalam buku TUBAPI terbitan Dewan
Pertimbangan Agung ialah Pancasila 1 Juni 1945. Pada periode Soeharto, Pancasila
diletakkan dalam pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan nilai dan karakter.
Sebagaimana dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Pasal 1 berbunyi: “Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai
Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang
Tubuh, dan Penjelasannya”.
4. Pada periode reformasi penggunaan istilah “Pendidikan Pancasila” menjadi populer
sebagai bahan

mengajarkan dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila di

Perguruan Tinggi. Namun, yang perlu dikoreksi ialah buku Pendidikan Pancasila
belum terbit atau muncul pada era sebelum reformasi. Istilah yang digunakan sejak
Pancasila diperkenalkan di Perguruan Tinggi ialah Filsafat Pancasila, Kuliah
Pancasila, Pancasila secara ilmiah populer, Orientasi Filsafat Pancasila, Etika
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Pancasila, Pancasila sebagai ideologi, dan beberapa buku diktat yang ditulis oleh
dosen pengampu mata kuliah Pancasila era 1970-1990an tidak menggunakan istilah
“Pendidikan Pancasila”. Buku-buku berjudul Pendidikan Pancasila baru muncul
setelah

reformasi,

kemudian

muncul

istilah

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan (PPkn).
5. Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan Pancasila yang disosialisasikan oleh
MPR RI yang disebut dengan Empat Pilar MPR RI. Dalam aspek sejarah, yuridis,
epistemologis, bahasa, dan pendidikan penggunaan istilah Empat Pilar MPR RI
dengan menyebut Pancasila. UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
pilar merupakan suatu bentuk sesat pikir atau logical mistake (kesalahan berlogika).
Perbedaan dan beragamnya pemahaman tentang Pancasila paska reformasi terjadi karena
proses penafsiran dan pemaknaan berdasarkan dua pendekatan yaitu pertama menafsirkan
tentang Pancasila, artinya istilah, pengertian, dan materi Pancasila ditafsirkan menurut
keyakinan dan subjektivitas si penafsir. Kedua, menafsirkan terkait Pancasila, artinya, segala
hal kehidupan terkait Pancasila dimasukkan untuk mencari relasi, pengaruh, dan kedekatan
Pancasila dengan bidang kehidupan lain seperti politik, ekonomi, ideologi, filsafat, hukum,
fenomena kehidupan sehari-hari. Dua sudut pandang ini yang mempengaruhi pemahaman
tentang Pancasila menjadi beragam.
3. Pentingnya Rejuvinasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
Pendidikan yang bersifat ideologis di dalam konteks masyarakat yang majemuk dan
beragam ternyata sangat penting dilakukan. Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi ketika
paska reformasi kran demokrasi dan keterbukaan dibuka seluas-luasnya. Namun yang terjadi
berbagai kepentingan ideologis dan politis mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Setiap masyarakat, kelompok masyarakat, dan elit politik mulai
mengembangkan dan menafsirkan tentang negara dengan berbagai bentuk konsep, paradigma,
dan ideologi yang diusungnya. Pancasila sebagai dasar nilai kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara semakin luntur karena berbagai gejolak sosial dan politik paska
reformasi menunjukkan suatu fenomena jauh dari nilai-nilai Pancasila. Apabila membaca
fenomena sosial dan politik paska reformasi yang nampak ialah menguatnya paham-paham
etnisitas, agama, dan golongan semakin mengental. Rasa kebangsaan, identitas nasional,
nasionalisme, kesetiakawan sosial mulai luntur. Pendidikan paska reformasi ini tampaknya
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diarahkan hanya sekedar untuk mencari prestasi dan mendidik generasi muda berkompetisi,
namun kering dalam membangun kerjasama dan jiwa nasionalisme. Berbeda dengan konsep
dan kegiatan pendidikan pada awal-awal kemerdekaan yang diarahkan pada pemantapan
nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan
berbangsa dan bernegara (Hartono, 2017:34).
Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk meneguhkan kepribadian dan jati diri bangsa
perlu dilakukan rejuvinasi. Rejuvinasi pendidikan Pancasila ini dalam konteks peremajaan
dan penyegaran, serta pembaharuan muatan Pancasila, model pendekatan, dan metode
mengajar Pancasila kepada peserta didik. Tujuan dari rejuvinasi ini adalah untuk penguatan
nilai-nilai kebangsaan dan menangkal masuknya paham dan ideologi radikalisme dan
fundamentalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat Indonesia. Alvara Research
Center merumuskan pengertian Radikalisme sebagai berikut:
“Radikalisme sendiri memiliki makna gerakan yang berpandangan kolot dan sering
menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995).
Radikalisme atas nama agama disebabkan karena penafsiran yang sempit atas teksteks agama, dalam hal ini adalah Al-qur’an dan Al-Hadist. Kaum radikal seringkali
mengajarkan tindakan intoleran dan kekerasan yang ditopang oleh fanatisme agama”
(Nugroho, Ragawi, dan Halim, 2018:1).
Dalam proses penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal paham dan ideologi
radikalisme dan fundamentalisme, pendidikan Pancasila memiliki orientasi dan arah bukan
sekedar dimaknai secara sempit yaitu doktrinasi dan ideologisasi sebagaimana pandangan dan
pendapat para akademisi yang menolak dan tidak sepakat pada Pancasila diajarkan di dunia
pendidikan. Pancasila merupakan ekspresi dan kristalisasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan
bernegara perlu diperkenalkan dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat terutama
generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Untuk itu, pemahaman dan
pengetahuan tentang pengertian, makna, dan hakekat Pancasila dalam konteks bernegara perlu
diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda. Adapun model dan
metode pengembangan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diarahkan untuk
membangun kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara melalui: pertama, model
pendekatan eksplorasi pengalaman peserta didik tentang makna kehidupan berbangsa dan
bernegara berbasis experiential learning, dan belajar mandiri dengan menggali sumbersumber primer tentang Pancasila. Kedua, metode yang digunakan bermain peran dan
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presentasi sebagai ekspresi hasil dari temuan, dan pengalaman yang diperoleh setelah belajar
Pancasila secara mandiri. Ketiga, mengajak peserta didik sejak dini melakukan pembauran
sosial, pengenalan kebudayaan bangsa Indonesia, dan membangun kerjasama lintas etnis,
agama, dan budaya.
Materi dan metode yang digunakan para akademisi khususnya dosen pengajar
Pancasila selama ini menggunakan berbagai acuan materi yang dibuat oleh para penulis buku
Pancasila, buku terbitan DIKTI materi Pancasila dan Kewarganegaraan. Para dosen dan
akademisi belum banyak menggunakan sumber-sumber primer dalam mengajar di kelas
Pancasila misalnya sumber sejarah Pancasila dimulai dari dokumen risalah sidang BPUPK,
pidato Soekarno 1 Juni 1945, dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Pancasila, dan hasil penelitian-penelitian terbaru tentang Pancasila yang sudah berkembang
dan mulai banyak. Meskipun sekarang ini varian metode mengajar semakin banyak
tergantung pada dosen pengampu.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman para akademisi terkait
dengan Pancasila beragam dan multi-tafsir, bersamaan dengan konsep Empat Pilar MPR RI
telah berpangaruh pada sebagian akademisi mengkategorikan Pancasila menjadi pilar
sebagaimana rumusan dari MPR RI. Hal ini dapat ditunjukkan dari berbagai penjelasan dan
dokumen buku yang diterbitkan oleh akademisi memberi judul Empat Pilar. Adapun materi
dan model mengajar yang dilakukan para pendidik paska reformasi memiliki perkembangan
dan dinamika terutama dengan berkembangnnya teknologi informasi yang pesat, pendekatan
tekonologi informasi ini menjadi bagian dari perkembangan materi, metode, dan model
mengajar bervariasi di kelas. Rejuvinasi materi Pancasila di Perguruan Tinggi menjadi penting
karena pengaruh dan efek negatif yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi
Empat Pilar telah mengubah cara pandang generasi muda dan akademisi yang tidak kritis
menerima bangunan kebangsaan hanya terdiri dari Empat Pilar yang meliputi Pancasila, UUD
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pilarisasi terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah
mereduksi makna dan hakikat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,
Dengan demikian, model yang dilakukan oleh MPR RI dalam sosialisasi Empat Pilar ini
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merupakan model terburuk sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Presiden Soeharto pernah
mengingatkan bahwa kesatuan tafsir tentang Pancasila penting diperlukan supaya
menghindari penafsiran Pancasila yang beragam menurut selera dan kepentingan pribadi dan
golongan. Menurut Soeharto, penafsiran dan penjabaran Pancasila yang berbeda-beda sama
saja dengan mengaburkan arti dari Pancasila (Krissantono, 1976:83). Oleh karena itu,
penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi bentuk proses penguatan kesadaran ideologis akan
nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda menjadi penting.
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ABSTRAK
Konsep volunteerism atau voluntary activities mulai dikembangkan melalui program-program setelah
Perang Dunia II termasuk di Indonesia. Voluntary activities di era Victoria berbeda dengan
implementasi pada era modern saat ini. Peran volunteer sangat dibutuhkan di dalam event atau
kegiatan yang ada di dalam masyarakat dalam kerangka gotong royong untuk memperkuat
keharmonisan sosial. Melibatkan volunteer di dalam event festival menjadi aspek yang urgensi agar
festival berjalan lancar dan memberikan ruang bagi kreatifitas, ide-ide, dan tempat untuk berinteraksi
komunikasi bersama masyarakat luas. Penelitian ethnografi dilakukan untuk mengeksplorasi
keterlibatan young volunteer di dalam Festival Krakatau XXVII, yang dilakukan dengan menggunakan
observasi dan wawancara mendalam terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga
negara muda (young volunteer) yang terlibat langsung dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan
praktis dan mendapatkan manfaat yang bernilai positif bagi pengembangan pribadi dan masyarakat.
Sikap yang dimiliki volunteer menjadi modal di dalam berinteraksi bersama masyarakat dan
memperluas pengalaman serta mampu melibatkan diri pada kegiatan kesukarelaan yang dapat dipilih
sesuai dengan minat volunteer. Volunteer tidak hanya sebagai “money saver” (Purdey, 2017)
melainkan memberikan dampak secara positif melalui kerja-kerja sosial yang dilakukan tanpa
mengharapkan imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab
sesuai dengan peran atau tugas yang diberikan, merupakan nilai jatidiri pribadi yang sangat mulia dari
seorang volunteer.
Kata kunci: festival krakatau, kesukarelaan, volunteer, volunteerism, warga negara muda

PENDAHULUAN
Berpartisipasi menjadi seorang volunteer di dalam voluntary activities (kegiatan
kesukarelaan) dapat membangun jiwa dan semangat warga negara muda dalam
mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas diri. Bekerja secara sukarela (volunteer) melatih
diri pribadi untuk bekerja secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan di dalam membantu
sebuah kegiatan berskala kecil maupun besar, atau event yang melibatkan masyarakat dengan
jumlah yang sedikit atau puluhan ribu masyarakat yang hadir. Sebuah penyelenggaraan
festival mendatangkan ribuan hingga puluhan ribu pengunjung selama event berlangsung,
maka dari itu keterampilan, strategi, dan melakukan tugas dengan baik, saling tolong
menolong menjadi kebutuhan utama yang harus dimiliki oleh seorang volunteer.
Implementasi untuk saling bantu-membantu telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan
masyarakat Indonesia, many Indonesians see gotong royong as a characteristic of the
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Indonesian national identity and to strengthen Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)
(Adha, 2015).
Festival tanpa disadari adalah sebuah media yang merupakan tempat bagi masyarakat
bertemu dan berinteraksi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Semakin kuat dukungan
masyarakat maka akan semakin terjaga nilai-nilai karakteristik (De Bres dan Davis, 2001;
Girish dan Chen, 2017). Masyarakat selaku warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut
berpartisiasi (Wengsi (Clara) Lei and Weibing Zhao, 2012) dalam aktivitas baik kecil maupun
besar sebagai upaya menciptakan dan mempererat kohesi antar warga (Rao, 2001). Festival
lebih kepada mengembangkan hubungan sosial (Everett dan Parakoottathil, 2016), baik antara
produser dan pengunjung, dan interaksi relasi antar sesama pengunjung (Johansson dan
Toraldo 2015).
Terlibat menjadi volunteer di dalam berbagai macam kegiatan yang ada di masyarakat
menjadi modal sosial bagi diri pribadi volunteer dan masyarakat yang dapat memperkuat
kohesi sosial masyarakat. Volunteer diberikan kebebasan untuk memiilih atau menentukan
voluntary activities yang diikuti, misal di dalam membantu korban bencana alam, membantu
kegiatan pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial lain di dalam aktivitas masyarakat. Khusus
di dalam penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan volunteer muda di dalam kegiatan Festival
Krakatau XXVII di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Agustus 2017
di Lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung dan Kalianda, Lampung Selatan (Tour
Krakatau). Rangkaian acara Festival Krakatau 2017 antara lain, demo memasak, permainan
tradisional, pameran kerajinan tangan, bazar pakaian khas Lampung, tenun kain tapis, fashion
show, pertunjukan musik dan tari tradisional Lampung, kompetisi musik, dan Pawai Budaya:
Lampung Culture and Tapis Carnival. Konsep budaya lokal yang menjadi daya tarik tidak
hanya bagi pengunjung, tetapi juga menarik bagi masyarakat (Muller dan Petterson, 2006).
Festival Krakatau merupakan salah satu kegiatan kebudayaan unggulan dari Provinsi
Lampung yang diadakan setiap tahun sejak tahun 1990 yang mengangkat kekayaan budaya
dan tradisi. Festival ini menjadi promosi potensi pariwisata yang dimiliki setiap
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Acara ini diramaikan oleh karnaval, atraksi
seni tradisional, pameran, dan berbagai lomba. Pelaksanaan Festival Krakatau telah menjadi
bagian dari masyarakat Lampung dan berkontribusi positif dalam meningkatkan keterlibatan
masyarakat secara luas. Tahun 2017 adalah Festival Krakatau yang ke 27 tahun sebagai
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Festival Krakatau telah berhasil mendatangkan 30.000 pengunjung selama
penyelenggaraan festival, sehingga sangat dibutuhkan koordinasi, tim penyelenggara, dan
keterlibatan berbagai pihak dengan sinergitas yang mengedepankan keberhasilan pelaksanaan
festival dan menggerakkan sektor pariwisata. Salah satu bentuk keterlibatan yang sangat
dibutuhkan adalah partisipasi volunteer di dalam menyukseskan Festival Krakatau yang
dilibatkan di dalam aspek koordinasi, persiapan dan implementasi hingga acara penutupan
festival.
Latar belakang dari para volunteer di dalam Festival Krakatau begitu beragam, karena
volunteer telah memiliki pekerjaan atau aktivitas masing-masing, seperti berlatar belakang
jurnalis, pencinta alam, blogger, pegawai, photographer, dan lain-lain. Keterlibatan volunteer
di dalam sebuah kegiatan adalah untuk memberikan kontribusi yang dapat mereka lakukan
berdasarkan kemampuan yang mereka punyai. Mengikuti dan bergabung dalam kerja sosial
dan kemasyarakatan merupakan hal yang sangat positif, saat usia muda, volunteer telah
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan para volunteer itu sendiri.
Gotong royong values are important to implement sustainable development society in
Indonesia by encouraging citizens and youth to take an active role in how their action can be
run for the benefit of the community (Adha, 2015).
Volunteer muda yang ikut bergabung di dalam penyelenggaraan Festival Krakatau
XXVII merupakan kelompok sukarelawan yang tergabung di dalam GenPI (Generasi Pesona
Indonesia). Kelompok volunteer GenPI merupakan sebuah program dari Kementerian
Pariwisata. Lampung adalah salah satu provinsi yang telah memiliki GenPI. Dinas Pariwisata
Provinsi Lampung dan anggota volunteer cukup cepat merespon hal ini dan pergerakan
volunteer GenPI diakui oleh Kementerian Pariwisata. GenPI Provinsi Lampung termasuk
kelompok volunteer yang aktif dalam berbagai kegiatan, meskipun baru dibentuk dan dilantik
pada Agustus 2017, namun pergerakan atau aktivitas yang telah dilakukan cukup signifikan
tidak hanya pada kegiatan lokal melainkan telah mengikuti berbagai kegiatan nasional. Civic
engagement tidak lagi hanya terbatas pada kehidupan wilayah lokal, tetapi civic engagement
menginginkan agar setiap individu lebih terlibat baik dalam wilayah lokal, nasional, dan
secara global (Adha, 2015).
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Berpartisipasi sebagai volunteer memberikan manfaat untuk membangun komunikasi
bersama masyarakat, sekaligus melalui implementasi yang dilakukan dapat mengetahui
bagaimana sistem dalam melakukan pekerjaan, strategi bekerja, pemasaran, produksi, kerja
sama selama festival berlangsung. Bekerja volunteer memberikan pengalaman, pengetahuan,
dan meningkatkan keterampilan (skills) pribadi. Sangat positif apabila warga negara muda
bergabung menjadi volunteer dan memanfaatkan peluang yang bagus seperti Festival
Krakatau atau event yang lain, khususnya dalam membentuk kepribadian, kemandirian dan
menambah pengalaman praktis yang berguna bagi diri volunteer di masa mendatang.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud agar peneliti
lebih leluasa dalam mengkaji dan menganalisis berbagai fenomena yang ditemui di lapangan
secara komprehensif, sebagaimana dijelaskan Miles & Huberman (2007: 2) bahwa “dengan
data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai
sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang
banyak dan bermanfaat”. Qualitative research is an inquiry process of understanding based
on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The
researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of
informants, and conducts the study in a natural setting (Cresswel, 2008: hlm, 50).
Pendekatan etnografi diimplementasikan untuk mengungkapkan proses keterlibatan
para volunteer di dalam penyelenggaraan Festival Krakatau XXVII yang dilaksanakan di Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti melakukan observasi dan
wawancara secara mendalam terhadap 16 responden yang terlibat langsung di dalam Festival
Krakatau. Pendekatan etnografi memberikan pedoman kepada peneliti untuk melakukan
pengamatan yang luas terhadap kelompok volunteer yang melakukan persiapan dan
pelaksanaan di lokasi festival. Disamping mewawancarai volunteer yang berada di lokasi,
peneliti melakukan wawancara terhadap panitia penyelenggara dalam hal ini Dinas Pariwisata
Provinsi Lampung, stakeholders, dan pengunjung Festival Krakatau. Dalam hal ini, para
etnografer mempelajari makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi di kalangan para anggota
kelompok berkebudayaan sama tersebut (Creswell dan Miller, 2010).
Festival Krakatau diikuti oleh 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung
dengan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan selama tiga hari pelaksanaan di pusat kota
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Bandar Lampung. Festival Krakatau termasuk salah satu festival budaya yang setiap tahun
dilaksanakan secara konsisten pada bulan Agustus dan diikuti oleh ribuan pengisi acara dan
puluhan ribu pengunjung. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan
khususnya di dalam mengeksplorasi keterlibatan tenaga sukarelawan (young volunteer) dalam
berkoordinasi dan bekerja untuk keberhasilan penyelenggaraan Festival Krakatau XXVII dan
bermanfaat bagi pengembangan diri pribadi volunteer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Meningkatkan Partisipasi Warga Negara Muda di Dalam Aktivitas Volunteerism
(voluntary activities)
Civic engagement tidak terlepas dari konsep keanekaragaman yang ada di sekeliling
kehidupan masyarakat sehari-hari, oleh karena itulah civic engagement memberikan
pemahaman akan adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain, dan tetap saling
bekerjasama serta saling menghormati guna mewujudkan keharmonisan sosial. Solusi untuk
memfasilitasi hal tersebut, warga negara muda perlu dilibatkan dalam suatu program untuk
memberikan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan
yang dilakukan dapat bersifat khusus atau umum dalam mengikutsertakan volunteer muda.
Lalu kemudian kegiatan yang dilakukan lebih bersifat variatif sehingga dapat memberikan
pengalaman pembelajaran bagi mereka selaku warga negara (Adha, 2015). Proses
pembelajaran yang bermakna inilah yang akan memberikan ilmu sekaligus pemahaman bagi
mahasiswa untuk berperilaku dan berperilaku di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang
berlaku.
Berpartisipasi aktif merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan mampu bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat. Individu yang mampu berpartisipasi secara aktif
berarti seseorang tersebut telah berusaha mencapai pengembangan keterampilan sosial dan
kompetensi sebagai warganegara sehingga mampu menjadi pribadi yang memiliki karakter
diri pribadi atau watak yang baik (Best dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008). Sebuah event
dapat memberikan rasa bangga bagi penyelenggara dan masyarakat “civic pride” (Wood,
2006) serta mengembangkan social capital (Arcodia and Whitford, 2007), and they can also
impact on individuals by providing a sense of belonging and identity (De Bres and Davis,
2001; Hixson, 2014).
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Civic engagement tidak lagi hanya terbatas pada kehidupan wilayah lokal, tetapi civic
engagement menginginkan agar setiap individu lebih terlibat baik dalam wilayah lokal,
nasional, dan secara global. McBride, Sherraden, and Pritzker (2004) menjelaskan bahwa
keterlibatan warga negara adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan
kapasitas diri, menumbuhkan rasa toleransi terhadap orang lain, membangun masyarakat,
mendukung kegiatan dan tujuan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan waktu dan fasilitas
untuk mengikutsertakan masyarakat untuk peningkatan dan perbaikan secara individu dan
komunitas masyarakat.
Mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dibutuhkan ruang bagi masyarakat
(Henderson dan Musgrave, 2014) untuk berkumpul, berinteraksi, dan berkomunikasi. Salah
satu bentuk ruang bertemunya warga masyarakat adalah melalui kegiatan Festival Krakatau.
Secara khusus, konteks kegiatan Festival Krakatau memiliki potensi untuk dapat menyatukan
masyarakat dalam hubungan interaksi sosial yang positif dan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat lokal. Festival merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat yang masih kurang maksimal, dan kemudian dapat melibatkan diri di dalam
kegiatan Festival Krakatau tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat
yang besar merupakan hal utama sebagai bentuk memperkuat kohesi sosial. Masyarakat dari
berbagai daerah yang ada di Lampung dapat dilibatkan di dalam pelaksanaan Festival
Krakatau. Perlu disadari bahwa kegiatan Festival Krakatau merupakan puncak dari kegiatankegiatan yang ada di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota telah memiliki acara, event,
atau festival sendiri, sehingga Festival Krakatau merupakan kesempatan yang baik bagi setiap
kabupaten/kota untuk dapat berkolaborasi dan menampilkan seni budaya di dalam Festival
Krakatau.
Festival Krakatau adalah core event tahunan yang harus benar-benar dipersiapkan dan
dibutuhkan keterlibatan semua pihak, karena tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
Festival berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya pariwisata, melainkan faktor
ekonomi dan pembangunan infrastruktur akan ikut berubah sejalan dengan berkembangnya
pariwisata. Seharusnya Festival Krakatau bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Beberapa
kabupaten/kota tentu memiliki seni unggulan yang bisa ditampilkan di hadapan masyarakat
luas dan menjadi sumber belajar secara tidak langsung bagi warga masyarakat dan
pengunjung yang datang.
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Informan yang berasal dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung menjelaskan bahwa
agar seluruh masyarakat Lampung untuk lebih merasa memiliki dan berkontribusi di dalam
Festival Krakatau, terlepas apapun latar belakang profesi baik pegawai negeri, dosen, dokter,
bidan, akademisi, guru, wartawan media cetak/elektronik, semua masyarakat bergerak untuk
Festival Krakatau agar dapat berjalan dengan sukses. Festival Krakatau adalah agenda
nasional dan harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, maka dari itu menjadi tugas
dan tanggung jawab semua pihak untuk mengemas festival dengan menarik dan mencari cara
terbaik untuk dapat memberikan ruang kesempatan berkreatifitas bagi masyarakat termasuk
volunteer. Kolaborasi pihak Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dengan volunteer GenPI
adalah untuk membantu pelaksanaan Festival Krakatau. Sejak dari persiapan festival hingga
pelaksanaan, para volunteer sudah mulai diikutsertakan. Para volunteer berbagi tugas saat
festival berlangsung, karena ada tugas-tugas yang harus dilakukan seperti: publikasi,
penjemputan tamu-tamu yang akan hadir, mengajak city tour para blogger, dan membantu
mengakomodir berbagai kegiatan sebagai bagian dari rangkaian festival. Volunteer
menyatakan rasa senang dan bangga menjadi bagian dari kegiatan festival.
Di dalam penyelenggaraan Festival Krakatau XXVII, koordinasi maupun komunikasi
antara volunteer baik dengan panitia pelaksana dan pihak lain yang tergabung di dalam
Festival Krakatau sejauh ini di dalam tiga hari penyelenggaraan berjalan dengan sangat baik.
Volunteer yang berpartisipasi menyatakan bahwa untuk koordinasi antar sesama volunteer
tidak menemui hambatan yang berarti, justru volunteer dapat saling berkomunikasi melalui
media sosial dan kontak telepon secara langsung. Sehingga anggota volunteer selalu
mendapatkan informasi terbaru dan program yang akan dilaksanakan.
Melengkapi artikel ini, disajikan salah contoh bentuk festival lain yang juga
mengembangkan nilai-nilai kesukarelaan yaitu Jember Fashion Carnival (JFC). Pada
pelaksanaan Jember Fashion Carnival, kostum-kostum besar dan megah, serta artistik dibuat
oleh para volunteer, dan mereka juga yang memperagakan kostum tersebut pada saat parade.
Muncul rasa tanggung jawab, kesukarelaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh semua
peserta dan masyarakat yang ikut serta dan menikmati festival ini. Mulai dari merencanakan,
pembuatan, dan pergelaran festival dilakukan secara bersama-sama. Tersirat dari festival ini,
bahwa terdapat nilai kesukarelaan dari kegiatan ini, seperti contoh: artis yang membuat
kostum dengan tenaga dan biaya sendiri, artis yang mendesain pakaian dan memperagakan
atau membawakan kostum saat pergelaran di hadapan masyarakat dan pengunjung. Hal
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tersebut menyiratkan bahwa penanaman nilai rasa memiliki dan kebersamaan yang dimiliki
orang-orang muda di Jember untuk terlibat dan menyukseskan dengan bekerja secara sukarela
menjadi poin utama. Hikmah yang dapat diambil di dalam penyelenggaraan JFC adalah
kreatifitas (Denissa, 2014), kebersamaan, rasa tanggung jawab, dan yang terpenting adalah
kesukarelaan yang menjadi karakter yang hidup di dalam festival dan masyarakat luas.
Mengembangkan sumber daya manusia khususnya warga negara muda agar mereka
memiliki kesadaran terhadap apa yang ada di sekitarnya dan menambah civic skills. Sangat
penting melibatkan warga negara muda di dalam berbagai aktivitas terutama memberikan
ruang bagi kaum muda untuk berkarya dan berprestasi. Aktivitas voluntary adalah salah satu
strategi yang bisa dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang muda dalam
era millennial seperti sekarang ini agar mereka mengetahui jenis-jenis pekerjaan, mengetahui
bagaimana strategi bekerja dengan efektifitas waktu, sebagai tempat untuk berbagi ilmu dan
informasi, dan bertambahnya jaringan yang akan berguna bagi dirinya dan orang lain. Tentu
akan berbeda antara individu yang seringkali terlibat dalam aktivitas voluntary dengan
individu yang tidak pernah sama sekali.
Pada dasarnya kemampuan volunteer itu berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang
dimiliki oleh volunteer itu sendiri. Ada lima kategori volunteer yang pada aspek level skills
and knowledge (Packham, 2008) antara lain: (1) novice (volunteer yang belum berpengalaman
dan tidak memiliki keterampilan); (2) advanced beginner (volunteer yang masih pemula, yaitu
memiliki kemampuan dan pengetahuan yang terbatas); (3) competent (volunteer yang
memiliki kompetensi/keterampilan yang baik, mampu menyusun rencana dengan baik, dan
mempunyai capaian tujuan jangka panjang); (4) proficient (volunteer yang cakap dan cepat
tanggap dalam bekerja, dan menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi dan keterampilan yang
baik); (5) expert (volunteer yang memiliki kemampuan dalam tingkatan yang lebih tinggi baik
dalam hal kecakapan dan pengetahuan yang sangat berguna dalam kegiatan voluntary.
Keterlibatan orang-orang muda pada ruang publik harus diupayakan seoptimal
mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan diri, memberikan bekal keterampilan, dan
mampu memiliki kepekaan terhadap lingkungan serta menumbuhkan sikap tanggung jawab
di dalam masyarakat. Mengembangkan keterampilan bagi young citizen telah menjadi
perhatian pemerintah di berbagai negara agar mereka menjadi warga negara yang berpotensi
dan bermanfaat dengan potensi besar yang dimiliki. Dengan demikian akan membekali
generasi muda dengan life skills, dimana life skills merupakan kemampuan yang diperlukan
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sepanjang hayat, memiliki kemampuan berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi
secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peranan sebagai warga
negara yang bertanggung jawab, dan mereka memiliki kesiapan serta kecakapan untuk
bekerja.
Peneliti melakukan wawancara terhadap pengunjung saat Festival Krakatau
berlangsung di Lapangan Saburai Bandar Lampung. Peneliti ingin mendapatkan sudut
pandang atau pendapat dari pengunjung mengenai keterlibatan volunteer di dalam
penyelenggaraan Festival Krakatau. Pengunjung menyatakan bahwa keterlibatan warga
negara muda (volunteer) sangat bagus dan positif di dalam penyelenggaraan event besar di
Lampung. Pengunjung merasa yakin dan percaya bahwa kelompok volunteer yang masih
muda dan ikut serta di dalam Festival Krakatau, bersedia menyediakan waktu dan membantu
pelaksanaan festival ini agar berhasil diselenggarakan. Hal ini dapat terlihat dari kerjasama
yang kompak dan solid selama pelaksanaan Festival Krakatau.

Nilai-Nilai Positif Bagi Diri Volunteer Melalui Voluntary Activities
Keterlibatan volunteer di dalam sebuah kegiatan maupun event memberikan banyak
pengalaman bagi diri volunteer itu sendiri. Manfaat tersebut dapat dirasakan langsung pada
saat event berlangsung, seperti dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemerintah,
masyarakat, stakeholders, dan pihak-pihak lain yang ikut serta. Berdasarkan hasil wawancara,
volunteer menjelaskan bahwa dengan keikutsertaan di dalam kegiatan yang ada di Dinas
Pariwisata Provinsi Lampung, anggota volunteer mendapatkan kepercayaan untuk
mempromosikan event-event pariwisata yang ada di Provinsi Lampung dan diikutsertakan di
dalam forum-forum diskusi, seminar, kegiatan wisata, dan aktivitas non formal yang dapat
menambah informasi dan pengetahuan volunteer mengenai kearifan lokal dan pengembangan
pariwisata Provinsi Lampung.
Manfaat lain bagi volunteer adalah melatih sikap kedisiplinan diri pribadi. Contoh
kedisiplinan yang dilakukan oleh volunteer selama penyelenggaraan Festival Krakatau,
seperti saat melakukan penjemputan tamu-tamu dari provinsi lain yang datang ke acara
festival, sehingga volunteer harus tepat waktu untuk datang ke bandara dan membagi waktu
dengan baik dari satu kegiatan ke kegiatan lain selama festival berlangsung. Kemudian
volunteer mempersiapkan dan membuat konten kegiatan Festival Krakatau untuk dimasukkan
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ke dalam blog dan platform media social lain, sehingga dibutuhkan manajemen waktu yang
baik dan selalu disiplin agar semua kegiatan berjalan dengan lancar, baik offline (teknis
lapangan) maupun online (media social). Volunteer menjelaskan bahwa kedatangan para
blogger dan tamu-tamu dari seluruh Indonesia menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan
dengan baik, agar para blogger yang datang dapat mengikuti Festival Krakatau dengan baik
selama berada di Bandar Lampung.
Mengenai rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para volunteer, tentu tidak didapat
secara instan, tetapi sikap tanggung jawab yang terbentuk pada diri mereka didapatkan melalui
berbagai pengalaman dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan terdahulu baik kegiatan yang
bersifat kecil maupun besar. Volunteer yang diwawancarai menyatakan bahwa ada beberapa
pengalaman dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kemudian membentuk sikap tanggung
jawab diri pribadi. Pengalaman yang dimiliki oleh beberapa volunteer, mereka dapatkan saat
masih duduk di bangku kuliah dengan mengikuti aktivitas organisasi. Kemudian pengalaman
didapat saat berangkat ke kota yang terdampak bencana alam dan membantu para korban di
tempat tersebut. Masih banyak voluntary activities lainnya yang berdampak secara positif bagi
perkembangan diri pribadi seorang volunteer.
Melalui keterlibatan volunteer di dalam Festival Krakatau, volunteer menemukan hal
yang berbeda ketika bergabung menjadi volunteer disini, seperti mendapatkan teman/jaringan
baru, informasi baru yang dibawa oleh teman-teman dari luar kota Lampung, berinteraksi
dengan berbagai peserta, dan menambah pengetahuan serta keterampilan. Volunteer merasa
bahwa dengan keikutsertaan sebagai tenaga sukarelawan, memberikan kepuasan tersendiri
bagi diri volunteer bahwa mereka dapat memberikan kontribusi untuk Lampung.
Selain manfaat di atas, di dalam Festival Krakatau para volunteer banyak mengenal
budaya yang lain yang berbeda-beda dari 15 berbagai kabupaten/kota. Kekayaan nilai tradisi
dan budaya dapat disaksikan secara langsung selama tiga hari penyelenggaraan festival.
Peserta dan volunteer juga diajak untuk mengenal dan mengunjungi Anak Gunung Krakatu
dimana Pemerintah Provinsi Lampung sangat ingin menjadikan momen Festival Krakatau
sebagai salah satu cara untuk melibatkan berbagai pihak dan masyarakat. Pihak-pihak yang
terlibat secara bersama-sama memiliki tugas dan tujuan untuk memperkenalkan Festival
Krakatau baik di tingkat nasional dan internasional. Keterlibatan volunteer di dalam festival
adalah sebagai salah satu cara untuk mendukung program pemerintah agar dapat berjalan
dengan sukses dan berkesan bagi pengunjung dan masyarakat. Volunteer dalam hal ini turun
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langsung untuk berpartisipasi guna menyukseskan program unggulan pemerintah khususnya
Festival Krakatau, yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Keterlibatan volunteer baik dalam kegiatan yang berskala kecil maupun besar dapat
menciptakan hubungan yang terjalin tidak hanya antar sesama volunteer, melainkan
melibatkan jaringan yang luas. Tidak sedikit volunteer yang mampu membangun jaringan
baik dalam kerangka pertemanan atau kerja sama setelah event selesai dilaksanakan.
Keterlibatan volunteer di dalam festival dapat menghasilkan jaringan yang produktif baik di
dalam wilayah lokal dan nasional. Jaringan yang telah dibangun oleh volunteer dapat
memberikan pengetahuan, memunculkan ide-ide strategis yang dapat diimplementasikan
bersama-sama yang bermanfaat untuk lingkungan masyarakat. Volunteer sangat merasakan
adanya perubahan secara pribadi menjadi lebih baik. Di luar kegiatan sebagai seorang
volunteer, terdaapat aktivitas lain yang dilakukan oleh volunteer untuk menambah
pengalaman. Kegiatan yang seringkali diikuti antara lain: bincang-bincang fotografer, diskusi
redaksi dari media lokal, dan bergabung dengan komunitas lain agar lebih bervariasi.
Keterlibatan volunteer di Festival Krakatau dilakukan dengan penuh tanggung jawab
dan dengan ikhlas bersama-sama dengan volunteer yang lain. Volunteer Festival Krakatau
mendapatkan tugas untuk selalu melakukan up-date informasi dan berita seputar pelaksanaan
Festival Krakatau 2017 ke platform media sosial yang dimiliki oleh masing-masing volunteer
seperti instagram, twitter, facebook, dan blog. Khusus untuk blog, para blogger yang datang
ke Festival Krakatau tidak hanya datang dari Provinsi Lampung saja, melainkan dari provinsi
lain seperti Bangka Belitung, Medan, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain-lain.
Disinilah momen dimana para blogger yang bisa dikatakan sebagai volunteer memberikan
informasi dan berita atau cerita melalui konten yang dibuat dan kemudian dimasukkan ke blog
mereka masing-masing.
Kebanyakan para volunteer yang pernah ikut serta dalam aktivitas voluntary biasanya
akan ikut kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara,
volunteer menyatakan bahwa mereka sangat ingin berkontribusi di dalam kegiatan yang akan
datang, dikarenakan menjadi seorang volunteer memberikan pengalaman tersendiri, dan
menambah pengetahuan praktis, serta menambah kecakapan dalam bertindak dimanapun
mereka berada.

KESIMPULAN
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Festival telah menjadi daya tarik tersendiri dan mampu membangun motivasi dan
keyakinan mereka (pengunjung dan masyarakat) bahwa festival mampu memberikan dampak
yang luas dan pengalaman yang bermanfaat (Ballantyne et al, 2014). Kerjasama berbagai
pihak sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan Festival Krakatau. Gotong royong
bersama-sama dalam melaksanakan festival bersama berbagai komponen masyarakat dan
pihak lainnya harus didorong untuk menciptakan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan.
Gotong royong merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada tindakan
untuk saling meringankan beban pekerjaan dengan menunjukkan bentuk solidaritas dalam
kelompok masyarakat sebagai ciri budaya bangsa Indonesia yang berlaku secara turuntemurun sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata dalam tata nilai kehidupan sosial
yang dilakukan oleh warga komunitas baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan
(Suprihatin, 2014). Voluntary activities adalah hal yang positif dan membangun “social
capital” yang melahirkan rasa kepedulian, menghormati antar individu, memperkuat karakter
dan moralitas “young volunteer.”
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui rancangan AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up
Book) sebagai media pembelajaran antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta. 2) Untuk mengetahui
nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN 1 Keputran,
Yogyakarta melalui AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book). Jenis penelitian ini menggunakan metode
penelitan dan pengembangan atau research and development(R&D). Model pengembangan yang
dijadikan dasar adalah model ADDIE. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan ini yaitu 1) Analysis,
2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) Evaluation. Namun dalam penelitian ini baru sampai
tahap analysis dan rancangan design. Data yang diperoleh berasal dari ahli materi, ahli media, Guru
Kelas V (lima), dan siswa sebagai responden sebanyak 20 siswa. Analisis data yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik media yang dikembangkan yaitu: 1) media dalam
bentuk cetak yang terdiri sebuah media pembelajaran AKSIPOB, 2) pokok materi yang disajikan yaitu
Kompetensi Dasar 2.4 tentang Kejujuran, 3) dapat digunakan sebagai media pembelajaran antikorupsi.
Nilai-nilai yang muncul dalam pembelajaran menggunakan media AKSIPOB adalah tanggung jawab,
disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli yang merupakan sembilan nilainilai pendidikan antikorupsi yang didapat dari makna filosofis kearifan lokal atau local wisdom yang
terdapat pada ragam gerak Tari Srimpi Padelori yang diajarkan di sanggar tari Pujokusuman Kraton
Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan AKSIPOB untuk Pendidikan Anti Korupsi pada
siswa kelas V (lima) SD ini layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran.
Kata Kunci: AKSIPOB, Antikorupsi, Kearifan Lokal, Media Pembelajaran, Pop
Up Book
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PENDAHULUAN
Sudah 73 Tahun (2018) Indonesia merdeka, namun masalah korupsi masih menjadi
polemik yang mengganjal Indonesia untuk merealisasikan janji kemerdekaanya yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang hampir menginjak satu abad ini,
permasalahan korupsi belum juga mampu diselesaikan oleh negara. Kecenderungan yang
muncul adalah korupsi di Indonesia bukan lagi bersifat anomali melainkan sudah bersifat
tradisi. Hal ini diakibatkan karena korupsi sudah menjadi bagin perilaku bagi para penguasa
elit tidak bermoral yang memiliki posisi strategis dalam bidang pemerintahan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 sebagaimana dipublikasikan oleh
Transparansi Internasional (TI) menduduki peringkat 96 dari 180 negara yang di survey. Hal
ini sesuai dengan hasildatarekapituasi tindak pidana korupsi per-30 Juni 2017, di tahun
2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 48
perkara, penyidikan 51 perkara, penuntutan 41 perkara, inkracht 40 perkara, dan eksekusi 40
perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah
penyelidikan 896 perkara, penyidikan 618 perkara, penuntutan 506 perkara, inkracht 428
perkara, dan eksekusi 454 perkara (https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
diakses 06 Mei 2018)
Berdasarkan data tersebut, kasus korupsi setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Banyak upaya telah dilakukan pemerintah bersama pihak terkait guna menekan perilaku
korupsi yang menggejala ini. Tindakan meminimalisir telah diambil baik dengan cara
preventif atau pencegahan melalaui tindakan edukasi dan represif berupa penegakan hukum
bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dilihat dari dua cara
pencegahan tersebut, langkah preventif dinilai paling tepat dilakukan.
Pendidikan sebagai upaya preventif pencegahan korupsi harus di optimalkan karena
perananya yang sangat penting khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar. Selama ini
pendidikan di Indonesia cenderung hanya berfokus pada ranah kognitif atau pengetahuan saja
belum merambah kepada sikap dan perilaku melalaui pembiasaan. Padahal fokus pendidikan
di Indonesia merupakan pembentukan karakter.

Tujuan pendidikan bukan saja untuk

membentuk peserta didik untuk pintar, pandai, dan cerdas tetapi juga berorientasi pada
pembentukan manusia yang kuat secara kurtural-mental. Oleh karenanya pendidikan juga
harus berakar kuat pada budaya sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa.
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Usia sekolah dasar merupakan kategori usia yang efektif untuk menanamkan pendidikan
anti korupsi. Hal ini apabila ditinjau menggunakan perspektif sosiologis, anak-anak sedang
memasuki apa yang dinamakan sebagai tahap meniru dan bertindak (play satge dan game
stage). Sehingga dengan asumsi ini penanaman nilai dalam pendidikan antikorupsi akan
sangat efektif dilakukan pada anak-anak usia 5-12 tahun atau usia sekolah dasar karena
disinilah fase pembentukan jati diri dimulai. Usia 5-12 tahun anak dalam proses pembentukan
karakter, sehingga upaya pembiasaan yang intens sangat menentukan karakter anak.
Penanaman pendidikan antikorupsi dapat menggunakan berbagai cara salah satunya
adalah melalaui kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal merupakan segala bentuk
pengetahuan, keyakinan, pemahaman, ataupun juga wawasan dan adat istiadat atau etika yang
menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002:
103). Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai kota dengan warisan budaya yang luhur dan masih
memegang teguh adat istiadatnya hingga kini menjadi modal dasar dalam pengembangan
penanaman pendidikan antikorupsi. Salah satu dari bentuk kearifan lokal di Yogyakarta yaitu
SDN 1 Keputran Yogyakarta.
SDN 1 Keputran Yogyakarta sebagai sekolah dasar yang sudah berdiri selama hampir
seratus tahun menyimpan potensi kearifan lokal yang dapat digunakan untuk penanaman
pendidikan antikorupsi. Pada awal pendirian sekolah dasar ini merupakan institusi pendidikan
yang didirikan oleh Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat

sebagai institusi yang

menyelenggarakan pendidikan khusus bagi keluarga keraton serta pejabat keraton. Bahkan
tercatat “Ngarsa Dalem” Sri Sultan Hamengku Buana X adalah salah satu lulusan SDN 1
Keputran (arsip alumni SDN 1 Kaputran Yogyakarta). Akan tetapi karena adanya tuntutan
perkembangan zaman yang cepat, sekolah dasar ini kemudian dibuka untuk masyarakat
umum.
Potensi kearifan lokal di Yogyakarta sangatlah melimpah. Salah satu adalah kesenian.
Kesenian di kalangan kraton yang mengandung beberapa nilai tentang kejujuran adalah yaitu
Tari Srimpi Pandelori. Sebagai sebuah kesenian, Tari Srimpi Pandelori tentu saja mengandung
makna filosofis yang terkandung didalamnya. Melalui pengungkapan makna filosofis dari
kesenian yang dikembangkan dan dilestarikan oleh SDN 1 Kaputran ini dapat dijadikan
formulasi penanaman pendidikan karakter menggunakan media pembelajaran Pop Up Book.
Makna filosofis akan dituangkan dengan buku bergambar timbul dengan materi tentang
kejujuran yang merupakan bagian dari nilai-nilai antikorupsi.
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Media pembelajaran AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book) dirancang untuk
menanamkan nilai-nilai antikorupsi berbasis kearifan lokal. Dalam penelitian ini dengan
menerapkan AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book) diharapkan para siswa dapat lebih
memahami serta lebih mudah dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana perancangan desain
media pembelajaran AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book) sebagai media pembelajaran
pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal di SDN 1 Kaputran, Yogyakarta?, 2)
Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi
di SDN 1 Keputran melalui AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book)?. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui rancangan AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book)

sebagai media

pembelajaran antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui nilainilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN 1
Keputran, Yogyakarta melalui AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D).
menurut Sugiono (2013: 297) metode penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji
keefektifan produk tersebut. Model pengembangan yang digunakan adalah metode ADDIE
terdiri dari 5 langkah 1) Analisis (Analyze), 2) Perancangan (Design), 3) Pengembangan
(Develop), 4) Implementasi (Implement), dan 5) Evaluasi (Evaluate) (Tegeh, 2014: 42).

Gambar 1. Desain Pengembangan ADDIE
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu 1) Hardware
berupa Laptop dan Mouse, 2) Software berupa Coreldraw X7 untuk membuat desain, 3)
Gunting, cater, dan penggaris untuk memotong setiap bagian materi di AKSIPOB, 3) Lem
gabus sebagai perekat antara kertas dasar dengan bagian yang akan dibuat timbul, 4) Lem
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Fox sebagai perekat antarkertas yang saling berpunggungan, 5) Jasa percetakan Explora
Printing untuk mencetak seluruh materi AKSIPOB. AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book)
desain pertama yang telah dicetak dan divalidasi nantinya direvisi kemudian divalidasi lagi.
Setelah dinyatakan layak

dalam proses validasi baru akan diujicobakan pada objek

pengujian.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Jenis data
yang diambil berupa data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif dengan skala Likert.
Data berupa skor tanggapan dari ahli media dan ahli materi yang diperoleh melalui skala dan
dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Desain AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book)
AKSIPOB ini adalah suatu inovasi media pembelajaran yang memiliki beberapa
keunggulan tersendiri. Media ini disusun berdasarkan Kompetensi Dasar Tematik SD
Kurikulum 2013. Melalui media ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang
korupsi dan kearifan lokal. Agar nantinya pendidikan antikorupsi dapat terimplementasi
dengan baik.Media pembelajaran ini dirancang seperti pop up book pada umumnya,
namun ada modifikasi tertentu di dalam isi dengan beberapa informasi-informasi
mengenai pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal.
Startegi perancangan media pop up book meliputi ide, ilustrasi animasi, instruksi,
dan teknik pop up book. Strategi perancangan dalam buku ini sebagai berikut:
1. Ide/Konsep
Konsep yang diangkat dalam buku ini adalah “simple, interest, and fun”. Dalam
perencangan ini menampilkan simple ataukesederhanaan dalam penggunaan buku,
memberikan pemahaman yang mudah untuk memahami korupsi dan kearifan lokal.
Konsep interest atau menarik menampilkan sebuah rancangan yang menarik dalam
mengilustrasikan gambar dalam AKSIPOB. Sedangkan fun atau menyenangkan yaitu
dengan menampilkan bahwa mempelajari pencegahan antikorupsi berbasis kearifan lokal
sangat menyenangkan dengan adanya komunikasi yang informatif antara buku dengan
pembaca.
2. Ilustrasi Animasi
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Animasi dalam buku ini dirancang dengan menggunakan gambar tokoh wayang
Punakawan (Semar, Bagong, Gareng, Petruk), Yudi Latif, dan Pak Ogah. Tokoh tersebut
dibuat berdialog mengenai korupsi dan pencegahannya. Ada juga ilustrasi Tari Srimpi
Padelori yang menggambarkan kearifan lokal di SD N 1 Keputran, Yogyakarta.
3. Instruksi
Instruksi yang terdapat dalam AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book) bersifat
persuatif dan komunikatif. Instruksi ini disampaikan menggunakan bahasa yang mudah
dan menggunakan dialog-dialog ringan yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman
mengenai pencegahan korupsi.
a. Topik yang dibahas dalam AKSIPOB diantaranya mengenai pengertian koruspi,
pengertian kearifan lokal, kearifan lokal di SDN 1 Keputran, profil SDN 1 Keputran,
kearifan lokal karawitan dan tari gagrak jogja, nilai kearifan lokal dan korupsi,
implementasi nilai kearifan lokal dan korupsi, serta pencegahannya. Berikut contoh
ilustrasi tokoh:

Gambar 1. Ilustrasi Tokoh Punakawan
Sumber: http://punakawan-suroboyo.blogspot.co.id
b. Dialog singkat yang memuat tentang materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk
memberikan informasi tentang materi yang disampaikan dengan mudah dan ringan untuk
dimengerti anak-anak. Contohnya sebagai berikut:
Pak Ogah

: “Gong aku sudah membantumu mencari orang buat
memilihmu jadi Bupati, Cepek dulu donk”

Bagong : “Tidak boleh seperti itu, aku kan hanya minta bantuan
buat do’a restu. Itu salah satu perbuatan yang tidak
baik”
Pak Ogah

: “Perbuatan apa ?”

Bagong : “Salah satu perbuatan korupsi, nanti kamu di tangkap
KPK hlo”
Pak Ogah

: “Apa itu KPK ?”

Bagong : “Komisi Pemberantas Korupsi”
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Gambar 3. Dialog Pak Ogah dan Bagong
c. Blog note, berisi tentang catatan-catatan yang informatif untuk diperhatikan dalam
memahami segala sesuatu yang ada dalam topik yang dibaca. Selain itu memberikan
pesan singkat yang berisikan kesimpulan dari dialog yang berlangsung. Contohnya
sebagaiberikut:

Gambar 5. Blog note tentang Korupsi
Sumber: http://indonesiaone.org/
4. Teknik Pop Up Book
Perencanaan buku ini menggunakan pop up book sebagai salah satu keunikan serta
ciri khas dari buku ini. teknik pop up book yang digunakan pada buku ini adalah VFolding, internal stand, dan lift the flap. V-Folding adalah menambahkan panel lipat pada
sisi gambar yang akan ditempelkan. Penel ini diletakkan disisi dalam kartu sehingga tidak
tampak dari luar. Internal stand biasanya digunakan sebagai sandaran kecil, sehingga
pada saat dibuka gambarnya akan berdiri. Sedangkan, Lift the flap merupakan teknologi
yang diciptakan dari material kertas yang mampu menjadi sarana para medis untuk
menjelaskan bagaimana susunan anatomi tubuh manusia, sebelum adanya teknologi yang
lebih canggih seperti saat ini (Khoirutun dkk, 2014:6).

3.2 Nilai-Nilai dalam Tari Srimpi Pandelori
Tari Srimpi Pandelori merupakan salah satu tari klasik gaya Yogyakarta. Tari ini
masih sering diajarkan disanggar tari Pujokusuman Kraton Yogyakarta. Tari Srimpi
Pandelori memiliki 4 unsur penting yang tidak boleh dilupakan karena sangat
berhubungan erat dengan identifikasi pribadi agar pada akhirnya mencapai “keyakinan
yang dalam, tingkat ilmu yang dalam, dan pengendalian diri yang dalam.” Empat unsur
penting tersebut yaitu: 1) Sawiji merupakan konsentrasi total, akan tetapi tanpa
menimbulkan ketegangan jiwa. Konsentrassi total pada unsur sawiji bertujuan untuk
memusatkan perhatian penari kepada tokoh yang sedang ia bawakan, 2) Greged diartikan
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sebagai semangat yang membara, akan tetapi semangat yang membara ini tidak boleh
dolontarkan begitu saja melainkan harus dikekang supaya nantinya dapat disalurkan
dengan wajar, 3) Sungguh atau percaya diri bertujuan untuk menampilkan sikap yang
meyakinkan, pasti, dan tidak ragu-ragu atau dalam bahasa Jawanya adalah mbedhedheg
yang artinya perasaan yang meluap-luap tetapi terkendali, 4) Ora Mingkuh, diartikan
sebagai tidak gentar menghadapi kesulitan dalam menepati apa yang sudah menjadi
kesanggupanya dengan tanggung jawab penuh.
Tahap berikut adalah menerapkan nilai-nilai filosofis Joged Mataram dalam
membentuk karakter anak, dapat dijabarkan dari prinsip sawiji, greget, sengguh dan ora
mingkuh yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 4. Nilai-Nilai Filosofis Joged Mataram
No.

1

2.

3.

Aspek
Joged
Mataram

Sawiji

Greget

Sengguh

Deskripsi
Wujud
untuk selalu
konsentrasi
dalam
menghadapi
segala
kegiatan
Ungkapan
dinamika
dalam
kehidupan
yang harus
dilalui
manusia
Kepercayaa
n
diri
manusia
dalam
segala
situasi tanpa
harus
menyongbo
ngkan diri

Prinsip
perilaku

Keterkaitan dengan
karakter anak

Orang dituntut untuk
Pemahaman,
konsentrasi
penuh
konsentrasi,
dalam
menghadapi
kesungguhan,
segala hal agar tidak
ketekunan
melakukan kesalahan.

Dinamika
dalam
Kesungguhan
kehidupan
harus
,
kemauan,
menjadi dasar untuk
ketekunan
memahami sesuatu.
Sikap
yang
harus
dikedepankan
oleh
setiap manusia dalam
Pemahaman, menghadapi
segala
kesungguhan, situasi. Jangan cepat
ketekunan
puas sebelum apa yang
diperoleh itu jelas.
Jangan merasan bias
padahal tidak bias.
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Jangan merasa lebih
baik dari pada teman
lainnya.

4.

Ora
mingkuh

Sikap
pantang
menyerah
Kemauan,
untuk
kesungguhan,
menggapai
ketekunan
sebuah cita
cita

Jangan
menyerah
sebelum
dicoba.
Mempelajari
sesuatu
tentu akan menghadapi
cobaan.

Tari Srimpi Pandelori merupakan rangkaian gerak simbolik yang mencerminkan
keselarasan hidup, antara sang pencipta (Tuhan) dan alam raya yang dikemas dalam
rangkaian rekayasa gerak syarat akan makna filosofis. Tari Srimpi Pandelori ini adalah
tarian yang diambil dari cerita menak, dalam bentuk peperangan simbolis yang samasama kuat dalam artian tidak ada yang menang ataupun kalah. Dalam tari ini berkisah
tentang perang tanding antara Dewi Sirtupelaheli dan Dewi Sudarawerti. Keduanya
memperebutkan pangeran dari negeri Arab. Dalam peperangan ini tidak ada kekalahan
maupun kemenangan sehingga keduanya menjadi istri dari pangeran tersebut.
Nilai Budi Pekerti yang terdapat pada susunan tari Klasik Gaya Yogyakarta
khususnya tari Srimpi Pandelori ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha
menselaraskan 4 unsur dalam kehidupan. Empat (4) unsur yang dimaksud antara lain
adalah : 1) Agama, 2) Masyarakat, 3) Keluarga dan 4) Pendidikan serta Budi Pekerti.
Penjabaran dari 4 unsur tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Agama, dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai bentuk akumulasi praktik religi
masyarakat. Nilai moral yang termuat didalamnya meliputi: sikap hormat-menghormati,
toleransi, kerukunan, dan tidak memaksakan kehendak.
2. Masyarakat, masayarakat Jawa menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia
serta mengakuinya. Nilai moral yang termuat didalamnya antara lain: kemanusiaan,
persamaan drajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, menghargai
perbedaan, saling mencintai antar sesama manusia, menghargai sikap tenggang rasa, dan
tepa selira, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peduli, membela yang benar,
serta bersikap terbuka.
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3. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, keluarga memiliki
muatan moral antara lain, sebagai berikut: mengembangkan perbuatan yang luhur,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mengembangkan sikap adil
terhadap sesama.
4. Pendidikan dan Budi Pekerti, pendidikan dan budi pekerti tidak dapat dipisahkan antar
keduanya, pendidikan menghidupkan budi pekerti, sedangkan budi pekerti menghiasi
pendidikan itu sendiri.
PENUTUP
4.1 Simpulan
1. AKSIPOB ini adalah suatu inovasi media pembelajaran yang disusun berdasarkan
Kompetensi Dasar Tematik SD Kurikulum 2013. Melalui media ini, peserta didik
diharapkan mampu memahami tentang korupsi dan kearifan lokal. Startegi perancangan
media pop up book meliputi ide, ilustrasi animasi, instruksi, dan teknik pop up book.
2. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan pada susunan tari Klasik Gaya Yogyakarta
khususnya tari Srimpi Pandelori ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha
menselaraskan 4 unsur dalam kehidupan. Empat unsur tersebutadalah : 1) Agama, 2)
Masyarakat, 3) Keluarga dan 4) Pendidikan serta Budi Pekerti.
4.2 Saran
Diharapkan dengan adanya media pembelajaran AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up
Book) ini, akan hadir media pembelajaran yang lain yang dapat membantu memberikan
pemahaman tentang korupsi kepada anak usia dini. Dengan adanya AKSIPOB
(Antikorupsi Pop Up Book), nantinya diharapkan pemerintah Indonesia, Dinas
Pendidikan, sekolah-sekolah, para guru dan orangtua dapat bersinergi dan saling
berkoordinasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
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1

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yang dapat melunturkan nilai-nilai
luhur Pancasila pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang
digunakan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan
studi pustaka dan wawancara. terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai–nilai Pancasila antara lain:
kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan
Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan (orangtua, sekolah
maupun masyarakat, penyimpangan nilai–nilai Pancasila, dan efek globalisasi.
Kata kunci : Pendidikan Pancasila, Moral, Kepribadian,

PENDAHULUAN
Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi mempunyai beberapa tujuan yang harus dicapai
setelah mahasiswa mempelajari materi tersebut, antara lain : (1) agar mahasiswa mengetahui
dan memahami Pancasila yang benar dan sah, sehingga memperoleh pengertian dan
keyakinan yang lebih mendalam tentang kebenaran dan keabsahan Pancasila, (2) agar
mahasiswa memperoleh gambaran tentang perwujudan dasar falsafah negara Pancasila dalam
bentuk pola pikir, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan di segala bidang kehidupan, (3)
agar mahasiswa mampu ikut serta mempertahankan dasar falsafah negara Pancasila dari
segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang, baik dari dalam maupun
dari luar negeri, agar tetap terjaga keutuhan dan kelestariannya, sehingga tidak akan diubah
atau diganti dengan ideologi lain oleh siapapun juga.
Pancasila yang benar dan sah adalah Pancasila yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya secara yuridis konstitusional dan secara obektif ilmiah. Pancasila yang benar
dan sah secara yuridis konstitusional adalah Pancasila yang termuat pada alinea ke empat
Pembukaan UUD 1945, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara
berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena
itu tidak boleh setiap orang memberikan pengertian dan tafsiran yang berbeda-beda menurut
pendapat dan kehendaknya sendiri-sendiri. Sedangkan secara obyektif ilmiah artinya
160

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Pancasila adalah suatu sistem filsafat atau (philosophical way of thinking), sehingga uraiannya
harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat (Darji, 1983:21). Sila-sila Pancasila adalah logis
dan dapat diterima oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia.
Adapun perwujudan atau pengamalan Pancasila adalah bahwa setiap warga negara
Indonesia setelah mengerti dan meyakini kebenaran serta keabsyahannya harus dapat
mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pola pikir, sikap mental, tingkah laku dan
perbuatannya di segala bidang kehidupan. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup, petunjuk hidup, pedoman hidup dalam
kehidupan sehari-hari untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik lahir
maupun batin. Pancasila sebagai dasar negara harus diamalkan baik secara obyektif maupun
secara imperatif. Pengamalan Pancasila secara obyektif adalah bahwa semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan mengalir dari nilai-nilai
Pancasila, dan harus kita amalkan. Artinya semua warga negara Indonesia harus mentaati dan
mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sedangkan pengamalan Pancasila secara imperatif, artinya mempunyai sifat mengikat
dan memaksa bagi semua warga negara Indonesia, sehingga apabila kita melanggar akan
dikenakan sangsi hukum. Mempertahankan atau mengamankan Pancasila dengan tujuan agar
tetap terjaga keutuhan dan kelestariannya, sehingga tidak akan diubah atau diganti dengan
ideologi lain.
Mempertahankan Pancasila

dapat

dilakukan

secara

preventif dan represif.

Mempertahankan Pancasila secara preventif artinya mengamankan Pancasila melalui
penerangan dan pendidikan. Sedangkan mempertahankan Pancasila secara represif yaitu
menjaga dari segala bentuk ancaman, rongrongan, tantangan, hambatan, dan gangguan yang
datang baik dari dalam maupun dan luar negeri. Dengan demikian Pancasila akan tetap terjaga
kelestariannya, dan tidak akan ada yang mengubah atau mengganti dengan ideologi lain oleh
siapun juga. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan apa saja yang dapat melunturkan
nilai-nilai luhur Pancasila dan bagaimana mempertahankannya dalam diri generasi muda di
zaman sekarang maupun yang akan datang.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan
pada Program Studi Pendidikan Sejarah pada Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan
Kewarganegaraan. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah yang
mengikuti Mata Kuliah Penddikan Kewarganegaraan sejumlah 11 orang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan
menggunakan metode deskriptif yang mana berusaha mendeskripsikan berbagai informasi
dengan kajian analitis krisis dari informasi atau data yang di dapat dari kuesioner. “Penelitian
deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek,
proses, dan manusia”. (Sulistyo-Basuki, 2010:110). Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Arikunto (2006:160)
menyatakan bahwa “penentuan teknik dan instrumen yang digunakan dalam penelitian
tergantung dari subjek penelitian, sumber data, waktu dan dana yang tersedia, jumlah tenaga
peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal-hal yang dapat melunturkan nilai-nilai
luhur Pancasila dapat digolongkan sebagai berikut.
Kurangnya peranan pendidikan Agama dalam pembentukan sikap remaja
Pendidikan pada umumnya bisa diperoleh dari manapun dan kapanpun. Salah satu hal
terpenting dalam pembentukan sikap adalah pendidikan agama, karena dengan agama kita
dapat menanamkan pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan agama harus
ditanamkan sedini mungkin agar seseorang memiliki kepribadian yang baik. Kurangnya
pendidikan agama dapat menyebabkan seseorang memiliki kepribadian yang buruk dan
mudah tergoyahkan oleh arus globalisasi.
Kurangnya pendidikan Pancasila
Dalam mengahadapi masalah yang begitu rumit dan komplek dibutuhkan pendidikan karakter
yang dibangun melalui pendidikan, yang melibatkan berbagai elemen bangsa terlebih sebagai
pemangku kepentingan seperti pendidikan pancasila misalnya. Dengan adanya pendidikan
pancasila diharapkan dapat meminimalisir dan menangkal kemungkaran yang terjadi saat ini.
Pendidikan pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda yang tidak
hanya cerdas namun juga berkarakter. Maksudnya adalah generasi muda yang tidak hanya
berkompeten tetapi juga perduli terhadap kemajuan Indonesia. Pendidikan pancasila sangatlah
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penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat membentuk karakter masyarakat yang
unggul dan berakhlak mulia. Sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena karakter merupakan nilai–nilai
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perhatian, dan perbuatan berdasarkan norma–norma agama, hukum, tatakrama, budaya dan
adat istiadat. Dengan begitu diharapkan tidak akan ada lagi tindak kriminal seperti kasus
korupsi dan lain-lainnya.
Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan (orangtua,
sekolah maupun masyarakat
Aktualisasi Pancasila harus dimulai dari berbagai lingkungan pendidikan. Baik dari keluarga
sebagai pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, maupun dalam
masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Semua ranah pendidikan tersebut harus
melekat dengan nilai- nilai Pancasila.
Pertama, dalam lembaga pendidikan informal seperti keluarga. Keluarga merupakan
jenjang pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dapat diartikan bahwa karakter anak
yang berkembang tergantung dari pola asuh yang diterapkan di rumah. Apakah pola asuh
permisif yang memberi kebebasan pada anak, pola asuh otoriter yang mewajibkan anak untuk
selalu patuh, atau pola asuh autoritatif yang artinya antara orangtua dan anak saling mengerti
tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya untuk menanamkan moral
yang baik pada anak, orang tua juga harus memiliki karakter yang lebih baik terlebih dahulu
yang dapat dijadikan contoh bagi anak. Dengan begitu orangtua bias menjadi teladan atau row
model bagi anak dalam bertindak sehingga anak senantiasa berhati-hati dalam bertingkah
laku.
Kedua, dalam ranah lembaga pendidikan formal atau sekolah, peran seorang guru
sangat urgen dalam membentuk karakter siswanya. Para guru merupakan orangtua kedua bagi
siswa di sekolah. Para guru sudah selayaknya senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila yang sebenarnya. Mulai dari kebiasaan untuk berdoa setiap kegiatan belajar
mengajar, saling toleransi antar teman, menumbuhkan sikap peduli sesama, dan tidak
membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lain.
Ketiga, implementasi pendidikan Pancasila di masyarakat tentu dimulai dari
lingkungan rumah sekitar. Keberagaman etnis yang ada di masyarakat hendaknya menjadi
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suatu warna tersendiri bagi mereka, sebagaimana semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia
yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Walaupun negara Indonesia terdiri dari beragam suku, namun
kerukunan antar seluruh umat tetap dijunjung tinggi.
Penyimpangan nilai–nilai Pancasila
Persoalan karakter para pemuda kini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Berbagai
sorotan tersebut termuat dalam media cetak, wawancara, dialog atau gelar wicara di beberapa
media elektronik. Ironisnya, persoalan yang muncul seperti meningkatnya tindak criminal,
semakin menjadi-jadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kekerasan, kejahatan seksual,
pengrusakan, perkelahian massal, kehidupan yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak
produktif, dan lain-lain yang seringkali menjadi topik hangat dan tidak ada henti-hentinya
untuk dibicarakan .Padahal sudah lebih dari setengah abad bangsa Indonesia merdeka, tapi
sampai saat ini justru bangsa Indonesia semakin mengalami degradasi karakter kebangsaan.
Tampaknya bangsa ini khususnya generasi muda telah dihadapkan pada dinamika
perkembangan lingkungan strategis yang penuh dilema, tantangan hidup yang semakin
kompleks dan diwarnai dengan fenomena terjadinya degradasi nilai-nilai luhur bangsa.
Efek globalisasi
Seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini turut mengiringi adanya trend yang
semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. Kondisi ini
memunculkan

kecenderungan

permasalahan

baru

yang

semakin

beragam

dan

multidimensional. Teknologi informasi yang berkembang cepat, telah membawa dampak bagi
kehidupan manusia. Dampak ini dapat bernilai positif maupun negatif. Teknologi informasi
dapat berdampak positif jika dapat meningkatkan taraf hidup. Namun juga dapat berdampak
negatif, jika seseorang tidak dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik. Teknologi
informasi berimplikasi secara langsung pada perubahan berbagai aspek kehidupan, termasuk
terhadap karakter generasi muda.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai–nilai Pancasila
antara lain: a) kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, b)
kurangnya pendidikan Pancasila, c) kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh
lingkungan (orangtua, sekolah maupun masyarakat, d) penyimpangan nilai–nilai Pancasila,
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dan e) efek globalisasi. Hal-hal tersebut mengakibatkan krisis moral yang terjadi pada bangsa
Indonesia, terutama pada generasi muda.
Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, perlu untuk
dipahami, dihayati, dan diamalkan, serta diamankan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa
kecuali, tidak dapat ditawar lagi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
mengantisipasinya antara lain dengan (1) menanamkan Pendidikan Agama sejak dini untuk
membentuk ketakwaan dan karakter yang baik pada diri generasi muda Indonesia, (2)
mengajarkan pendidikan moral pada anak sedini mungkin agar membentuk generasi muda
yang bermoral dan taat kepada norma aturan, (3) memberikan Pendidikan Pancasila yang
harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, (4)
Menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan
semangat Pancasila, (5) Menumbuhkan semangat nasionalisme, misalnya mencintai produk
dalam negeri, (6) Lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi,
maupun budaya bangsa.
Dengan demikian jika beberapa upaya tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik,
secara otomatis nilai-nilai luhur Pancasila tentunya dapat diwariskan dari generasi ke
generasi. Sehingga nilai-nilai luhur Pancasila dapat menyatu dalam diri masyarakat kita,
menjadikan masyarakat kita memiliki kepribadian yang tangguh yang akan mengharumkan
nama bangsa Indonesia ini. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang
menunjukkan uraian-uraian yang singkat disesuaikan dengan rumusan masalah, disertai
saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
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Darmodiharjo, Dardji, (1983). Pancasila Suatu Orientasi Singkat. Jakarta: PT Aries Lima.
Sulistyo-Basuki. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Penaku.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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KAITAN FILSAFAT DENGAN IDEOLOGI:
KEUNGGULAN DAN KETANGGUHAN IDEOLOGI PANCASILA
Oleh: Surajiyo
Universitas Inrdaprasta PGRI
ABSTRAK
Ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan sistem
filsafat. Komunisme bersumber pada filsafat materialisme, melahirkan faham atheisme serta faham
perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri
sejak dahulu kala dalam ‘triprakoro’ (istilah Notonagoro) yaitu adat-istiadat, kebudayaan, dan religi.
Kemudian dengan pemikiran yang mendalam para ‘founding fathers’ menjadikan Pancasila sebagai
ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia adalah hasil karya bangsa indonesia
sendiri sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan
dibandingkan dengan ideologi lainnya. Artikel ini membahas tentang kaitan antara filsafat dengan
ideologi dan keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi komunisme,
liberalisme, dan fascisme.
Kata kunci : Filsafat, Ideologi, Pancasila, komunisme, Liberalisme,Fascisme.

A.PENDAHULUAN.
Ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan
sistem filsafat. Atas dasar asas teoritis, maka tidak mungkin suatu bangsa menganut dan
melaksanakan sistem ideologi yang tidak bersumber pada filsafat hidup atau filsafat negara
mereka sendiri. Mengingat ideologi nasional bersumber dari filsafat hidup dan filsafat negara
mereka sendiri, maka wujud nilai-nilai dasarnya cenderung terpadu.
Untuk membuktikan pada teoritis-filosofis itu, dapat diberikan contoh ideologi yang
bersumber dari filsafat tertentu yakni komunisme, dan Pancasila. Komunisme bersumber pada
filsafat materialisme, melahirkan faham atheisme serta faham perjuangan kelas dan diktator
proletariat. Pancasila bersumber dari filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam
‘triprakoro’ (istilah Notonagoro) yaitu adat-istiadat, kebudayaan, dan religi. Kemudian
dengan pemikiran yang mendalam para ‘founding fathers’ menjadikan Pancasila sebagai
ideologi negara.
Untuk lebih jelasnya bahwa ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat
berikut ini dibahas mengenai masalah filsafat dan ideologi serta kaitan antara filsafat dan
ideologi. Kemudian pembahasan masalah Pancasila, keunggulan dan ketangguhan ideologi
Pancasila diperbadingkan dengan paham ideologi besar lainnya di dunia.

B. Pengertian Filsafat
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Pengertian filsafat, dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan, antara satu ahli
filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda. Dan hampir sama banyaknya dengan ahli
filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi yakni secara etimologi dan
secara terminologi.
1. Arti secara etimologi.
Kata filsafat yang dalam bahasa Arab ‘falsafah’ yang dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah ‘philosophy’, adalah berasal dari bahasa Yunani ‘philosophia’. Kata
philosophia terdiri dari kata philein yang berarti cinta (love) dan sophia yang berarti
kebijaksanaan (wisdom), sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan (love
of wisdom) dalam arti yang sedalam-dalamnya. Seorang filsuf adalah pecinta atau pencari
kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582 – 496 SM). Arti
filsafat pada saat itu belum begitu jelas, kemudian pengertian filsafat itu diperjelas seperti
halnya yang banyak dipakai sekarang ini digunakan oleh para kaum sophist dan juga oleh
Socrates (470 – 399 SM). (Lasiyo dan Yuwono, 1985; 1)
2. Arti terminologi.
Dalam arti terminologi maksudnya arti yang dikandung oleh istilah ‘filsafat’. Lantaran
batasan filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran dikenalkan beberapa batasan.
a. Plato.
Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.
b. Aristoteles.
Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya
ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika (filsafat
keindahan).
c. Al Farabi.
Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang alam maujud bagaimana hakekat yang
sebenarnya.
d. Rene Descartes.
Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi
pokok penyelidikan.
e. Immanuel Kant.
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Filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan,
yang didalamnya tercakup masalah epistemologi (filsafat pengetahuan) yang menjawab
persoalan apa yang dapat kita ketahui?
f. Langeveld.
Filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan yang menentukan, yaitu
masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan, keabadian dan kebebasan.
g. Hasbullah Bakry.
Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai
ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang
bagaimana hakekatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap
manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. (Abbas Hamami M., 1976;2-3)
h. N. Driyarkara.
Filsafat adalah permenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ‘ada’ dan
‘berbuat’ permenungan tentang kenyataan (reality) yang sedalam-dalamnya, sampai ke
‘mengapa’ yang penghabisan.
i. Notonagoro.
Filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi obyeknya dari sudut intinya yang mutlak dan
yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakekat.
j. IR. Poedjawijatna.
Filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala
sesuatu berdasarkan pikiran belaka. (Lasiyo dan Yuwono, 1985; 11)
Sedangkan Ali Mudhofir (1996) memberikan arti filsafat sangat beragam yaitu :
- Filsafat sebagai suatu sikap
Filsafat adalah suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Sikap secara filsafat
adalah sikap menyelidiki secara kritis, terbuka, toleran dan selalu bersedia meninjau suatu
problem dari semua sudut pandangan.
- Filsafat sebagai suatu metode.
Filsafat sebagai metode artinya sebagai cara berfikir secara reflektif (mendalam),
penyelidikan yang menggunakan alasan, berfikir secara hati-hati dan teliti. Filsafat berusaha
untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas.
- Filsafat sebagai kelompok persoalan.
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Banyak persoalan abadi yang dihadapi manusia dan para filsuf berusaha memikirkan dan
menjawabnya. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada masa lampau telah dijawab secara
memuaskan. Misalnya pertanyaan tentang ide-ide bawaan telah dijawab oleh John Locke
pada abad ke 17. Namun masih banyak pertanyaan lain yang dijawab sementara. Disamping
itu juga masih banyak problem-problem yang jawabannya masih diperdebatkan atau pun
diseminarkan sampai hari ini, bahkan ada yang belum terpecahkan.
- Filsafat sebagai sekelompok teori atau sistem pemikiran.
Sejarah filsafat ditandai dengan pemunculan teori-teori atau sistem-sistem pemikiran yang
terlekat pada nama-nama filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas,
Spinoza, Hegel, Karl Marx, August Comte, dan lain-lainnya.
- Filsafat sebagai analisa logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah.
Kebanyakan filsuf memakai metode analisis untuk menjelaskan arti suatu istilah dan
pemakaian bahasa. Beberapa filsuf mengatakan bahwa analisis tentang arti bahasa
merupakan tugas pokok filsafat dan tugas analisis konsep sebagai satu-satunya fungsi
filsafat. Para filsuf analitika seperti G.E. Moore, B. Russell, L. Wittgenstein, G. Ryle, J.L.
Austin dan yang lainnya berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah menyingkirkan
kekaburan-kekaburan dengan cara menjelaskan arti istilah atau ungkapan yang dipakai
dalam ilmu pengetahuan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpendirian
bahwa bahasa merupakan laboratorium para filsuf, yaitu tempat menyemai dan
mengembangkan ide-ide.
- Filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh.
Filsafat mencoba menggabungkan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai ilmu dan
pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Para filsuf berhasrat
meninjau kehidupan tidak dengan sudut pandangan yang khusus sebagaimana dilakukan
oleh seorang ilmuwan. Para filsuf memakai pandangan yang menyeluruh terhadap
kehidupan sebagai suatu totalitas. Menurut para ahli filsafat spekulatif (yang dibedakan
dengan filsafat kritis), dengan tokohnya C.D. Broad, tujuan filsafat adalah mengambil alih
hasil-hasil pengalaman manusia dalam bidang keagamaan, etika, dan ilmu pengetahuan,
kemudian hasil-hasil tersebut direnungkan secara menyeluruh. Dengan cara ini diharapkan
dapat diperoleh beberapa kesimpulan umum tentang sifat-sifat dasar alam semesta,
kedudukan manusia di dalamnya serta pandangan-pandangan ke depan. Para filsuf seperti
Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Bergson, John Dewey dan A.N. Whitehead
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termasuk filsuf yang berusaha untuk memperoleh pandangan tentang hal-hal secara
komprehensif. (Ali Mudhofir, 1996; 2-6).
Dengan memperhatikan batasan-batasan yang tentunya masih banyak yang belum
dicantumkan, maka dapat ditarik benang merahnya sebagai kesimpulan bahwa filsafat adalah
ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan
mempergunakan akal sampai pada hakekatnya. Filsafat bukannya mempersoalkan gejalagejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakekat dari suatu fenomena.
Hakekat adalah suatu prinsip yang menyatakan sesuatu adalah sesuatu itu. Filsafat
adalah usaha untuk mengetahui segala sesuatu. Ada/Being merupakan implikasi dasar. Jadi
segala sesuatu yang mempunyai kualitas tertentu pasti dia adalah bieng. Filsafat mempunyai
tujuan untuk membicarakan keberadaan. Jadi filsafat membahas lapisan yang terakhir dari
segala sesuatu atau membahas masalah-masalah yang paling dasar.
Tujuan filsafat adalah mencari hakekat dari sesuatu obek/gejala secara mendalam.
Sedangkan

pada

ilmu

pengetahuan

empiris

hanya

membicarakan

gejala-gejala.

Membicarakan gejala untuk masuk ke hakekat itulah dalam filsafat. Untuk sampai ke hakekat
harus melalui suatu metode-metode yang khas dari filsafat. Kalau digambarkan dalam suatu
bagan perbedaan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan empiris adalah :

Subyek

Gejala

Hakekat
( Filsafat )

Ilmu Pengetahuan

Jadi dalam filsafat itu harus refleksi, radikal , dan integral. Refleksi disini berarti
manusia menangkap obyeknya secara intensional dan sebagai hasil dari proses tersebut yakni
keseluruhan nilai dan makna yang diungkapkan manusia dari obyek-obyek yang dihadapinya.
Radikal adalah berasal dari kata radix (berarti akar). Jadi filsafat itu radikal berarti
filsafat harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya (sampai keakar-akarnya). Radikalitas
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disini berarti dalam pengertian sejauh akal manusia mampu menemukannya, sebab filsafat
tidak akan membicarakan yang jelas berada di luar jangkauan akal budi yang sehat. Filsafat
tidak membatasi obyeknya seperti ilmu-ilmu pengetahuan. Disamping itu filsafat itu radikal
karena berusaha untuk mencari hakekat dari obyek yang dibahas. Filsafat tidak berhenti pada
pengetahuan periferis (kulit atau penampakannya) tetapi filsafat ingin menembus hingga inti
masalah dengan mencari manakah faktor-faktor yang fundamental yang membentuk adanya
sesuatu.
Filsafat itu integral berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan
yang utuh sebagai suatu keseluruhan. Jadi filsafat ingin memandang obyeknya secara integral.
Sedangkan persoalan-persoalan dalam kefilsafatan mengandung ciri-ciri seperti yang
dikemukakan Ali Mudhofir (1996) yaitu :
-

Bersifat sangat umum. Artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan obyekobyek khusus. Dengan kata lain sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan ide-ide
besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan “berapa harta yang anda sedekahkan dalam
satu bulan?” Akan tetapi filsafat menanyakan “apa keadilan itu?”.

-

Tidak menyangkut fakta. Dengan kata lain persoalan filsafat lebih bersifat spekulatif.
Persoalan-persoalan yang dihadapi dapat melampaui pengetahuan ilmiah.

-

Bersangkutan dengan nilai-nilai (values), artinya persoalan-persoalan kefilsafatan
bertalian dengan penilaian baik nilai moral, estetis, agama dan sosial. Nilai dalam
pengertian ini adalah suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal.

-

Bersifat kritis, artinya filsafat merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep
dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan
secara kritis.

-

Bersifat sinoptik, artinya persoalan filsafat mencakup struktur kenyataan secara
keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai
keseluruhan.

-

Bersifat implikatif, artinya kalau sesuatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari
jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban
yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingankepentingan manusia.

C. Ideologi.
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a. Pengertian Ideologi.
Ideologi berasal dari bahasa Greek terdiri dari kata ‘idea’ dan ‘logia’. Idea berasal dari
kata ‘idein’ yang berarti melihat atau suatu rencana yang dibentuk/dirumuskan di dalam
pemikiran. Jadi ideologi menurut arti kata adalah pengucapan dari yang terlihat atau
pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.
Secara definitif, ideologi banyak ragamnya. Ideologi menurut The Advence Learner’s
Dictionnary adalah suatu sistim dari pada idea-idea atau hasil pemikiran yang telah
dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Ideologi menurut The Wbster’s New Collegiate
Dictionary adalah : 1. cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifatsifat tertentu dari pada seorang individu atau sesuatu kelas; 2. Pola pikiran mengenai
pengembangan pergerakan atau kebudayaan (Sukarna, 1981).
Soejono Soemargono (1986) dalam Slamet Sutrisno (1986) secara umum mengartikan
ideologi adalah sekumpulan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, gagasangagasan yang menyangkut serta mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam
pelbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu secara garis besar ada lima hal yaitu bidang
politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan/keamanan), sosial, ekonomi, kebudayaan,
dan keagamaan.
Namun berbagai hal variasi definisi ideologi itu, yang jelas ideologi adalah hasil dari
suatu kegiatan pemikiran. Di dalam kegiatan pemikiran itu selalu menggunakan ratio.
Immanuel Kant (1724-1804) seorang filosof Jerman mengemukakan bahwa ratio manusia itu
di dalam kegiatan pemikirannya terbagi dua yaitu : Reinen Vernunft atau pure reason atau
pikiran murni, dan practische Vernunft atau practical reason atau pikiran praktis.
Pure reason dalam kegiatannya bersifat metaphysis yaitu keluar jagat raya sehingga
sampai kepada Lex Devina yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia.
Sedangkan practical reason dalam kegiatannya bertalian dengan experience atau pengalaman
di mana pengalaman itu tidak terlepas dari panca indera manusia.
Dengan menggunakan teori Immanuel Kant itu maka dalam ideologi sebagai hasil
pemikiran manusia dalam bidang kehidupannnya, tidak akan dapat lepas terhadap
kepercayaan adanya yang Maha Ghaib, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan terlepas dari
pengalaman-pengalaman yang telah dialami manusia pada masa silam dan masa sekarang.
Sebenarnya sesuatu ideologi itu walaupun berasal dari pada hasil pemikiran seseorang
atau lebih, pada kenyataannya tidak terlepas dari pada kenyataan yang hidup dalam
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masyarakat, bahkan pemikir itu tadi tidak akan dapat hidup dalam masyarakat. Jadi sesuatu
pemikiran itu menunjukkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi masyarakat itu
sendiri dipengaruhi oleh hasil pemikiran itu sendiri. Jadi tidak benar seperti dikemukakan oleh
sesuatu ideologi (Marxisme-Leninisme) yang menyatakan bahwa pemikiran manusia itu
hanya ditentukan oleh keadaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sesuatu kenyataan
dimana ideologi Marxisme-Leninisme berasal dari pengaruh masyarakat, yang pada akhirnya
mempengaruhi bahkan mengubah masyarakat itu sendiri. Yang benar adalah pengaruh
mempengaruhi antara masyarakat dengan pikiran dan antara pikiran atau idea-idea dengan
masyarakat. (Sukarna, 1981)
b. Unsur-unsur Ideologi.
Terlepas dari berbagai ragam definisi ideologi, menurut Koento Wibisono (1989)
apabila diteliti dengan cermat ada kesamaan unsur ideologi yaitu : keyakinan, mitos dan
loyalitas. Keyakinan, dalam arti bahwa dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan
vital, konsep-konsep dasariah yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang
diorientasikan kepada tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai subyek pendukungnya
untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Mitos, dalam arti bahwa setiap ideologi
selalu memitoskan sesuatu ajaran, dan secara optimistik-deterministik mengajarkan,
bagaimana suatu ideologi pasti akan dapat dicapai. Loyalitas, dalam arti bahwa dalam setiap
ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal kepada para
pendukungnya.
Karena itulah agar suatu ideologi mampu menarik keterlibatan optimal para
pendukungnya, yang berarti bahwa ideologi tersebut mendapatkan ‘derajat penerimaan
optimal’ dari para pendukungnya, maka dalam ideologi tersebut juga harus terkandung unsurunsur : rasionalitas (logos), penghayatannya (pathos), dan susilanya (ethos) sedemikian rupa
dengan unsur-unsur tersebut, suatu konsep ideologi akan dapat diharapkan mengejewantah
dalam perilaku konkrit. (Koento Wibisono, 1989)

D. Kaitan Filsafat dan Ideologi.
Ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh dan
yang mengkait menjadi suatu sistem pemikiran yang logis, adalah bersumber pada filsafat.
Filsafat yang scara harafiah mengandung arti kegandrungan mencari hikmah kebenaran dan
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arif kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan selalu berusaha memperoleh suatu pandangan
menyeluruh bersatu dari pada hakekat alam semesta raya, dimana manusia itu hidup.
Dalam kaitannya dengan filsafat, Roeslan Abdulgani (1986) dalam Slamet Sutrisno
(1986) berpendapat bahwa ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah datang
kepada kesimpulan, yang seakan-akan sudah tegak dan mantap dalam sikap dan pendirian
hidupnya, dan yang tidak lagi terbang diawang renungan.
Dalam bidang ilmu pengetahuan orang berbicara masalah ‘pemahaman’ maka di
dalamnya mengandung sejumlah pengertian tertentu, yaitu : pemahaman dengan
menggunakan akal budhi; pemahaman dengan menggunakan akal pikiran; pemahaman
dengan menggunakan alat-alat inderawi sebagai sasarannya.
Apabila orang hendak merubah bentuk pengertian pemahaman itu, menurut Soejono
Soemargono (1986) dalam Slamet

Sutrisno (1986) tahapan berpikir secara esensial-

kefilsafatan, tahapan berpikir secara eksistensial-positif, dan tahapan berpikir secara
operasional pragmatik.
Dengan berlandaskan susunan sistematik yang demikian itu apabila dihubungkan
dengan masalah ideologi, khususnya ideologi Pancasila akan didapatkan skema atau bagan
sebagai berikut :
1. Filsafat Pancasila;
2. Ilmu Pancasila;
3. Ideologi Pancasila.
Apabila berpikir secara ilmiah, maka berpikir dengan pola sesuai dengan bagan itu
haruslah bersifat runtut/konsisten. Di dalam berpikir tidak boleh terdapat pertentangan antara
bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi secara konkrit bagan di atas
memperlihatkan filsafat Pancasila dijabarkan ke dalam ilmu Pancasila dan ilmu Pancasila
dijabarkan ke dalam ideologi negara Pancasila. Sehingga bisa ditarik bahwa ideologi terletak
dalam tahapan berpikir secara operasional-pragmatik. Sedangkan filsafat Pancasila terletak
dalam tahapan berpikir secara esensial kefilsafatan.

E. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.
a. Arti Ideologi Terbuka.
Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang
sedalam-dalamnya dan merupakan hasil pemikiran filsafati. Ideologi ialah ajaran, doktrin,
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teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi
petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat
menjadi suatu falsafah hidup apabila telah mendapatkan landasan berpikir maupun motivasi
yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan
ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa
lainnya. (BP-7 Pusat, 1993; 10)
Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan
dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya
masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh Negara,
melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik
dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan
hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan Negara
modern bahwa Negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya
terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “… Terutama bagi Negara
baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan
pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya”.
Selanjutnya dinyatakan, “… Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para
pemimpin pemerintahan”. (Syahrial Syarbaini, 2003; 57)
Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu
prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan
bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia
(yang mengimpor ideologi tersebut). Dengan demikian, ideologi tersebut disebut bersifat
tertutup.
Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa, sehingga
memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka,
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tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau
meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar. Suatu ideologi
sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi
atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di
mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini
ialah apa yang dicita-citakan. (Padmo Wahyono, 1991).
b. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila.
Ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi
terbuka. Menurut Moerdiono (dalam Oetojo Oesman dan Alfian (1991) beberapa faktor itu
adalah :
1. Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat
kita berkembang dengan amat cepat. Tidak selalu jawabannya bisa kita temukan secara
ideologis dalam pemikiran-pemikiran ideologi kita sebelumnya. Ambillah sebagai contoh
tendensi globalisasi ekonomi yang merupakan ciri khas dari dunia pada akhir abad ke 20
dan diperkirakan akan berlanjut alam abad ke 21. Dalam kecenderungan ini, peranan besar
tidak lagi dipegang oleh Negara dan pemerintahan yang karena besar dan kompleksitasnya
relative lamban untuk menangani kecepatan tersebut. Peranan yang lebih besar dipegang
justru oleh badan usaha swasta. Gejala baru ini memerlukan kejelasan sikap secara
ideologis.
2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme-leninisme/komunisme. Jika
dengan ideologi terbuka pada dasarnya kita maksudkan ideologi yang berinteraksi secara
dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya, maka dengan istilah ideologi
tertutup kita maksudkan ideologi yang

merasa sudah mempunyai seluruh jawaban

terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya bahkan
secara dogmatik. Uni Soviet mulai di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev memilih
langkah radikal menuju ideologi terbuka.
3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme
sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup,
Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Tidak lagi dibedakan
antara aturan-aturan pokok yang memang harus dihargai sebagai aksioma yang kita
sepakati bersama, dengan aturan-aturan pelaksanaannya yang seyogyanya bisa
disesuaiakn dengan perkembangan. Dalam suasana kekakuan tersebut, Pancasila tidak
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lagi tampil sebagai ideologi yang menjadi acuan bersama, tetapi sebagai senjata
konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijaksanaan pemerintahan di saat itu
menjadi bersifat absolute, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadi alasan untuk
secara langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Hal itu jelas tidak benar, dan perlu dikoreksi
secara mendasar.
4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualifikasi dalam hidup “bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara” menunjukkan bahwa ada kawasan kehidupan yang bersifat
otonom dank arena itu tidak secara langsung mengacu kepada nilai Pancasila. Salah satu
di antaranya adalah nilai-nilai religi. Peranan Pancasila dalam religi adalah mengayomi,
melindungi dan mendukungnya dari luar. Agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa itu bahkan diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi
pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila itu.
c. Urgensi Keterbukaan Ideologi.
Keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir
yang dinamis dari para pendiri Negara kita dalam tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu
kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat.
Dengan menegaskan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak kita
diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, di lain pihak
didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan
zaman.
Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung
dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka (Kaelan, 2004) adalah sebagai berikut :
1. Nilai Dasar, yaitu hakikat

sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai
Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita,
tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukan memuat nilai-nilai dasar yang
merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam Negara
memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamental norm” atau pokok kaidah Negara yang
fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan terlekat
pada kelangsungan hidup Negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang
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memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran Negara.
Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang
didalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggaran Negara, hubungan antara
lembaga penyelenggara Negara beserta tugas dan wewenangnya.
2. Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga
pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut
dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya Garis-garis Besar Haluan Negara yang
lima tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat,
undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain
sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).
3. Nilai Praksis yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi
pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai
Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan
(reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta
aspirasi masyarakat.
Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikenal ada tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang
tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah
sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya.
Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap
mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

d. Sifat Ideologi.
Kebenaran pola pikir seperti terurai di atas adalah sesuai dengan sifat ideologi yang
memiliki tiga dimensi penting (BP-7 Pusat, 1993) sebagai berikut :
1. Dimensi Realitas, ialah nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya, bersumber dari nilainilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam
masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul
merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.
Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.
Menurut pandangan Alfian (1991), Pancasila mengandung dimensi realita ini di dalam
dirinya.
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2. Dimensi Idealisme, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan
yang masuk akal. Oleh karena itu, dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalin
berkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi
idealisme yang terkandung di dalamnya. Logikanya, Pancasila bukan saja memenuhi
dimensi kedua dari suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat keterkaitan yang
saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama (dimensi realita) dengan
dimensi kedua (dimensi idealisme).
3. Dimensi Fleksibilitas, yaitu melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu
mempersegar dirinya, memelihara, dan memperkuat bahwa suatu ideologi terbuka, karena
bersifat demokratis, memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut sebagai dinamika
internal yang mengandung dan merangsang mereka yang meyakininya untuk
mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh
curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu kita yakin bahwa relevansi ideologi
kita akan makin kuat, jati dirinya akan makin mantap dan berkembang. Sejalan dengan itu
kita yakini bahwa Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau
dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan
memperkuat relevansinya dari masa ke masa. (Alfian, 1991, hal 195)
e. Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila.
Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak
boleh dilanggar (BP-7 Pusat, 1993), yaitu sebagai berikut :
1. Stabilitas nasional yang dinamis.
2. Larangan terhadap ideology Marxisme, Leninisme, Komunisme.
3. Mencegah berkembangnya paham Liberal.
4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
f. Sejauhmana Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa dan negara
Indonesia?
Persoalan yang muncul sejauh mana Pancasila telah menjadi dasar negara dan juga
menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia? Jawaban dari Pandji Setijo (2006: 14),
mengatakan:
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1. Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur bangsa
sendiri, digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya dari bumi
Indonesia semenjak zaman Nusantara;
2. Pancasila juga telah terbukti dapat mempersatukan seluruh kebinekaan suku,
kelompok, agama, bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang
sampai Merauke, menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam
bentuk bhinneka tunggal ika,
3. Dalam kondisi krisis multidimensi dewasa ini yang sedang melanda bangsa dan negara
Indonesia, pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu dalam mengatasi segenap
krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat baik,
4. Dengan melaksanakan ideologi Pancasila, derajat dan martabat bangsa Indonesia telah
terangkat di tengah kehidupan bangsa dunia, juga untuk kehidupan masyarakat bangsa
sendiri.

F. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Paham Ideologi Besar Lainnya Di Dunia.
Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta
karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun
demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan
keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan
karakteristik bangsa tersebut.

Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara

Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara
kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adatistiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh
karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini
kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat Negara dan
kemudian menjadi ideologi bangsa dan Negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila, ada pada
kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Dalam usaha untuk memahami dasar Negara Indonesia yakni Pancasila , akan lebih
jelas jika memahami ideologi-ideologi bangsa-bangsa lain. Lebih-lebih jika bangsa lain itu
sedikit banyak turut mementukan baik perjalanan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya
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maupun perjalanan bangsanya sendiri. Ideologi-ideologi bangsa di dunia selain Pancasila
adalah :
1. Liberalisme – Kapitalisme
2. Marxisme – Leninisme (Komunisme)
3. Fasisme, Totalitarianisme dan Nasionalsosialisme (NAZI)
4. Sosialisme
5.

Sosial Demokrasi

1. Liberalisme - kapitalisme
Liberalisme, berakar pada kata Latin liber, artinya bebas.Seorang yang berjiwa dan
berpikiran liberal berarti orang yang percaya akan kebebasan sebagai nilai yang utama, di atas
nilai-nilai lainnya.
Ada empat ciri pokok dari doktrin liberalisme klasik menurut Ludwig von Mises
(tokoh Liberalisme abad ke-20), yaitu kesejahteraan material, kecenderungan rasionalistik,
kebaikan bagi lebih banyak orang, dan kepemilikan hak pribadi atau property. (Hendar
Putranto, dkk., 2015;71-72)
Masyarakat yang menggunakan prinsip-prinsip liberal seperti 4 ciri tersebut adalah
masyarakat kapitalis. Daam tatanan sosial-ekonomi, kapitalisme didasarkan pada kepemilikan
pribadi sarana-sarana produki. Hak milik pribadi dan kepemilikan atas modal oleh pribadi,
yang dilindungi oleh undang-undang, akan menjamin sebuah aturan permainan yang objektif
tanpa ada campur tangan kekuasaan (prinsip non-intervention) di dalamnya.
Alasannya jika kekuasaan ikut campur tangan, apalagi sampai mengambil alih hak
milik, maka aturan permainan akan jadi berat sebelah dan kondisi semacam ini tidak
memungkinkan bagi perwujudan kebebasan yang merupakan nilai utama dalam ideologi
Liberalisme.
Filsuf politik yang dianggap membesarkan paham liberalisme klasik adalah John
Locke (1632-1704), Jean-jacques Rousseau (1712-1778), Jeremy Bentham (1724-1832), dan
John Start Mill (1806-1873). Sementara dari sudut pandang ekonomi yang mengemuka yaitu
Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-183), Thomas Robert Malthus (1766-1834).
Berpangkal dari dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai
makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa
manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya.
Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri.
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Dalam pengertian inilah maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi
konflik, manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Thomas
Hobbes disebut ‘homo homini lupus’ sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan
bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut liberalisme harus tetap menjamin
kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara.
(Kaelan, 2004;142)
Pokok-pokok ideologi liberal menurut Sukarna (1981) adalah :
a. Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta.
b. Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia.
c. Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama.
d. Pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah.
e. Pemerintahan berlandaskan hukum.
f. Mementingkan individu.
g. Negara adalah alat.
h. Menolak dogmatisme.
Jadi bisa dikatakan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang
negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum,
ekonomi dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan
bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran
orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk
mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebas-bebasnya.
2. Marxisme – Leninisme (Komunisme).
Marxisme-Leninisme berasal dari nama Karl Marx (filsuf asal Jerman, ahli ekonomi,
seorang komunis dan revolusioner, bersama rekannya Friedrich Engels, 1820-1895,
merumuskan “kitab suci” kaum komunis, “The Communist Manifesto”, yang diterbitkan pada
1848) dan Vladimir Lenin (1870-1924), seorang tokoh komunis revolusioner, politisi dan
pemikir politik kelahiran Rusia. Ideologi Marxisme-Leninisme merupakan ideologi gabungan
dari ide-ide kedua tokoh ini, dan sering juga disebut sebagai penafsiran Lenin terhadap
ideologi Marxis. Nama ideologi ini awalnya diusulkan oleh Josef Stalin (1878 – 1953).
Sebagai ideologi, komunisme memang “baru” mulai diterapkan saat meletusnya
Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917, namun kiprah dan pengaruhnya masih
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terasa hingga sekarang, berkat daya tarik ajaran ideologisnya untuk membebaskan manusia
(kelas proletar) dari belenggu penindasan kelas borjuis, dan untuk mewujudkan masyarakat
tanpa kelas, di mana cita-cita keadilan dan kesamaan meraja.
Pada 25 Desember 1989, President USSR, Mikhail Gorbachev mundur dari jabatannya
dan mengumumkan bahwa pemerintahan komunis sudah punah. The Supreme Soviet
(parlemen) mengumumkan kebangkrutan dan pembubaran negara komunis Soviet.
Secara ringkas, beberapa ajaran kunci Marxisme-Leninisme adalah :
1. Doktrin partai komunis revolusioner yang memiliki peran kunci dalam masyarakat;
2. Kemungkinan terjadinya revolusi kelas proletar (kelas pekerja) dan terbentuknya
sosialisme di negara manapun yang sistem kapitalismenya berkembang lambat;
3. Peran revolusioner dari buruh tani, orang desa dan simpatisan gerakan pembebasan
nasional (yang disimbolkan dengan palu dan arit);
4. Penanaman doktrin secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa kapitalisme
modern adalah sebentuk penjajahan baru (imperalisme);
5. Paham Ateisme

yang menolak eksistensi agama dan menyebarkan pemahaman

materialis tentang alam. Agama harus dihapuskan dari muka bumi dan sebagai
konsekuensinya, ateismelah yang harus dipeluk. (Hendar Putranto, dkk., 2015;73)
Dalam mewujudkan masyarakat komunis, menurut Herqutanto Sosronegoro (1984)
digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok yaitu:
a. Sistem totaliter.
- Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan,
dan pendidikan di dominasi oleh negara.
- Sistem komunis menolak konsep Kristen, Yahudi, Islam, dan agama-agama lain bahwa
manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan agama dinilai tidak ilmiah dan Tuhan
sebenarnya tidak ada.
- Semua masalah dan bentuk penyelesaiannya disederhanakan dan dipersempit sesuai
dengan prinsip tunggal yaitu kelas.
- Sistem komunis merupakan sistem pemerintahan kediktatoran proletariat demokratis
karena mayoritas rakyat (proletariat) berpartisipasi secara aktif dalam politik atau
memperoleh kebebasan.
b. Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai.
- Sistem komunis hanya mengenal satu partai yaitu Partai Komunis.
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- Sistem komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok kecuali satu kelompok
yang mendukung pemerintah.
- Propaganda dan kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan.
- Mass media dikuasai oleh pemerintah.
- Sistem pemerintahan komunis adalah kediktatoran satu partai, yaitu semua organ
pemerintahan (eksekutif, administratif, legislatif dan yudikatif) berfungsi untuk
kepentingan pemerintah yang telah dirumuskan oleh Partai Komunis.
c. Sistem ekonomi negara.
- Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara.
- Negara menghapus hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan ekonomi pasar.
- Ekonomi komunis adalah ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter dan putusanputusan ekonomi dibuat oleh negara.
- Semua harta kekayaan (tanah, kekayaan mineral, air, hutan, pabrik, tambang,
transportasi, bank, komunikasi, perusahaan pertanian, rumah-rumah kediaman dan lain
sebagainya) merupakan milik negara.
- Semua penduduk (kota dan desa) harus bekerja untuk negara atas perintah negara atau
Partai Komunis.
- Warga negara/individu merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.
d. Sistem sentralisme demokratis.
- Negara yang demokratis adalah negara yang mencampuri masalah-masalah ekonomi dan
sosial supaya menguntungkan rakyat.
- Formulasi Lenin tentang konsep sentralisme demokratis menyatakan bahwa pemimpinpemimpin dipilih oleh rakyat. Suatu usaha menentang keputusan-keputusan pemimpin
dipandang sebagai pengkhianatan.
- Brezhnev menamakan sentralisme demokratis sebagai pendapat bebas dalam
memutuskan persoalan-persoalan dan disiplin besi setelah keputusan diambil.

3. Fasism-Totalitarianisme-Nasionalisme (Nazi)
Kata Fasisme (fascism) berasal dari kata Italia fascio (bentuk jamaknya: fasci), yang
berarti ikatan (bundle). Ditampakkan dalam ikatan kelompok (entah politis, ideologis,
berdasarkan kelas, dsb.) atau ikatan kolektif seperti bangsa. Selain itu bisa juga berasal dari
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kata fasces (rumput atau akar yang dililitkan mengelilingi sebilah kapak), yang merupakan
simbol Kekaisaran Romawi kuno untuk otoritas hukum (magistrates). Simbol “rumput atau
akar yang melilit” (fasces) menunjukkan makna terbentuknya kekuatan lewat persatuan: kalau
hanya sebatang ranting kecil akan mudah dipatahkan, sementara kalau sebundel akan sulit
untuk dipatahkan.
Kamus Merriem-Webster mendifinikan fasisme sebagai sebuah filsafat politik,
gerakan politik atau rezim (Fascisti) yang mengagungkan bangsa dan ras di atas indovidu,
yang berjuang untuk mewujudkan pemerintahan otokrasi, dan tersentral yang dikepalai
seorang diktator, dengan mekanisme pengaturan sosial dan ekonomi yang keras terkontrol,
dan memakai cara-cara kekerasan untuk menekan lawan politiknya (oposisi). (Hendar
Putranto, dkk., 2015; 75)
Menurut Prof. Dr. William Eberstein (dalam Sukarna, 1981) Fascisme ialah
pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai,
yang berwatak atau bercorak nasionalist, racialist, militarist dan imperialist.
4. Sosialisme.
Sosialisme bertumpu pada ide keadilan dan solidaritas sosial. Paham “solidaritas
sosial” sebenarnya sudah bisa ditelusuri akar historisnya sejak Abad Pertengahan, lewat
paham religius Kristiani yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup, orang
harus terbebas dari segala jenis keterikatan atau kelekatan duniawi, terutama keterikatan
terhadap hak milik. Gagasan kunci pelepasan diri dari kelekatan duniawi ini berkeyakinan
bahwa hak milik pribadi sebagai sarana yang membuat manusia menjadi egois dan, pada
gilirannya, menghancurkan keselarasan alami atau harmoni antara alam dan manusia.
Sosial-demokrasi merupakan ideologi politik yang mengkampanyekan transisi
masyarakat secara damai dan evolusioner, dari kapitalisme menuju sosialisme, dengan
menggunakan proses-proses politik yang sudah ada dan dianggap mapan.
Meminjam cukup banyak ide dan mimpi dari sosialisme abad ke-19, digabungkan
dengan pokok-pokok ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, ideologi sosial-demokrasi
berbagi akar-akar ideologis yang sama dengan ideologi komunisme, namun tidak mengadopsi
semangat militan, penggunaan kekerasan, maupun pandangan totaliternya. Ideologi ini
awalnya dikenal dengan nama revisionisme, karena di dalamnya berisikan ajaran Marxis yang
sudah mengalami modifikasi, khususnya dalam hal tidak menggunakan jalan revolusi untuk
membentuk masyarakat yang sosialis.
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G. Keunggulan Ideologi Pancasila
Berikut merupakan artikulasi ringkas keunggulan Pancasila jika dibandingkan dengan
ideologi-ideologi besar dunia lainnya.
1. Sila Pertama Pancasila lebih unggul dibandingkan paham Atheisme yang dianut
Komunisme, yang berbasiskan ajaran materialisme dialektis dan materialisme historis versi
Marxisme. Berbeda dari Marxisme dan Leninisme (Komunisme) yang menjangkarkan
ideologinya pada paham sejarah dan alam yang berwujud materi dan kembali (lagi) pada
materi, dalam suatu gerak materi yang menempuh siklus abadi tanpa akhir, Ideologi
Pancasila sila pertama menjangkarkan sekaligus menjiwai sila-sila yang lain
(Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) dalam Realitas yang
Pertama dan Ultim, sekaligus memberikan orientasi yang lebih luhur dan transenden dalam
diri manusia penghayatnya.
2. Sila Kedua Pancasila, berupa prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mau
menunjukkan jalan tengah konsep tentang “Manusia” yang lebih seimbang dan bijaksana
sebagai tandingan dari kontestasi konseptual antara paham Liberalisme-Kapitalisme, yang
melihat gambaran manusia sebagai “subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi
dirinya sendiri” dan homo oeconomicus murni, dengan paham Sosialisme dan Komunisme,
yang melihat gambaran manusia sebagai “yang dibentuk oleh totalitas relasi-relasi
sosialnya,” (pandangan Feuerbach dan Marx awal) juga sebagai zóon politikón
(Aristoteles) atau homo socius (manusia sebagai makhluk politik dan makhluk sosial).
Dengan demikian, konsep manusia Pancasila lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang
dalam memandang, meneliti, dan memperlakukan manusia, tidak berat sebelah seperti
pada Liberalisme-Kapitalisme, maupun pada Marxisme-Sosialisme.
3. Konsep Persatuan Indonesia sebagai Sila Ketiga Pancasila lebih unggul daripada konsep
persatuan ras (NAZI) dan persatuan bangsa yang chauvinis (Fasis). Persatuan ras dan
bangsa yang chauvinis merupakan pemahaman persatuan yang sempit dan singularis,
bahkan eksklusif. Persatuan jenis ini mengandung unsur peninggian diri sendiri
(superioritas ras Arya) dan perendahan yang-lain yang berbeda (inferioritas), yang lalu
dilegalkan (Nuremberg Laws) dan dijustifikasi secara ilmiah (ilmu eugenics). Persatuan
model fasis bertumpu pada keseragaman dan penyeragaman yang berimplikasi pada
penyangkalan

bahkan

peniadaan

yang

lain

dan

berbeda.

Persatuan

model
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Volksgemeinschaft yang digelorakan NAZI secara implisit mengandung kehendak untuk
berkuasa dan meluaskan kekuasaan tersebut (ekspansi) sekaligus kehendak untuk menjaga
kemurnian darah dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap “asing, lain, dan berbeda”
(seperti orang Yahudi, kaum gipsy, kaum homoseksual, dst). Prinsip Persatuan Indonesia
versi Pancasila tidak seperti ini. Prinsip Persatuan Indonesia didasarkan pada
penghormatan atas perbedaan dan keragaman, bukan hanya secara prinsipiil, namun juga
secara riil-konkret.
4. Sila keempat pancasila lebih unggul dibandingkan paham kerakyatan yang diusung baik
oleh sosialisme maupun fasisme. Dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni
1945, Sukarno mengatakan bahwa’Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar
permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu
negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara’
semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu’. Saya yakin bahwa syarat yang
mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan’
Dengan demikian jelas bahwa prinsip kerakyatan yang diwujudkan dalam bentuk badan
permusyawaratan/perwakilan, yang dipimpin oleh “hikmat kebijaksanaan” (dalam bentuk
tuntunan moral lewat agama dan tuntunan akal budi lewat filsafat) merupakan amanah para
bapak pendiri Negara Indonesia yang membedakannya dengan, dan membuatnya lebih
unggul dari, prinsip kerakyatan “solidaritas sosial” yang bertumpukan pada perjuangan dan
antagonisme kelas yang dicita-citakan Sosialisme dan Marxisme.
5. Konsep sila kelima Pancasila yang berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan
demokrasi ekonomi lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung LiberalismeKapitalisme dan bentuk barunya, yaitu paham Neo-Liberalisme, maupun ekonomi yang
dikontrol speneuhnya oleh negara seperti tampak dalam paham komunisme maupun
fasisme. Menurut Sri Edi Swasono, Sistem Ekonomi Indonesia dapat difokuskan pada
wawasan yang dikaitkan dengan sila Pancasila yaitu berorientasi pada lima sila Pancasila
dengan tekanan pada sila “Keadilan sosial” yang berarti kegiatan ekonomi menggunakan
asas persamaan demi kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Hal ini
paling jelas terwujud dalam konsep Koperasi. (Hendar Putranto, dkk., 2015, 80-84)

H. Ketangguhan Ideologi Pancasila
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Di mata pengamat dan akademisi dari Barat yang berminat mengkaji dan peduli
tentang ideologi Pancasila, Pancasila merupakan ideologi yang masuk akal dan dijalankan di
Indonesia jika Indonesia tetap ingin mempertahankan persatuan dan keragamannya scara
bersamaan. Berbagai ancaman yang dihadapi baik datang dari dalam maupun dari luar yang
terkait ideologi seperti DI/TII, NII, PKI, samai sekarang Pancasila sebagai ideologi bangsa
dan negara Indonesia tetap menunjukkan ketangguhannya.
Ketangguhan Pancasila berkontestasi dengan ideologi-ideologi besar maupun
alternatif tersebut, bukan hanya karena faktor internal ideologi itu sendiri, yaitu kebulatan dan
keutuhannya yang mengagumkan, namun juga karena dukungan faktor eksternal yaitu barisan
penjaga ideologi Pancasila, baik yang formal seperti Presiden dan jajaran kabinetnya, para
penatar Pancasila lulusan Lemhannas RI, para guru dan dosen pengajar dan pendidik
Pancasila, maupun informal, seperti para tokoh agama, suku dan adat, serta komunitas warga
di tingkat akar rumput, yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam memperjuangkan
penegakan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sehari-hari.
Supaya tetap tangguh ideologi Pancasila maka yang perlu dilakukan antara lain :
1. Penguatan dan radikalisasi ideologi Pancasila tidak hanya ditujukan kepada para kader
pemimpin di bidang pemerintahan (seperti lewat aneka kursus “wajib” yang diadakan oleh
Lemhannas), namun juga bagi para pemimpin dan pengurus ormas, partai politik,
organisasi Serikat Buruh, para pimpinan universitas, sekolah baik negeri maupun swasta,
pondok pesantren dan pusat-pusat pembelajaran agama serta aliran kepercayaan.
2. Ideologi Pancasila sebagai benteng identitas nasional perlu lebih digalakkan lagi di wilayah
perbatasan atau titik-titik terluar batas wilayah NKRI Ideologi Pancasila sebagai ikhtiar
pembangunan karakter bangsa perlu kembali dimasukkan sebagai kurikulum wajib di
semua tingkat pendidikan formal di seluruh Indonesia, hanya saja dihindari cara-cara
penyampaian yang indoktrinatif dan semi-militeristik seperti pola P4 di masa Orde Baru.
Para guru, dosen, dan penatar Pancasila memegang peranan penting dan tak tergantikan
untuk secara kreatif dan inspiratif memperkaya metode pengajaran, sosialisasi, dan
internalisasi ideologi Pancasila bagi siswa didiknya.

KESIMPULAN
Ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh dan
yang mengkait menjadi suatu sistem pemikiran yang logis, adalah bersumber pada filsafat.
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Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan
Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Pancasila
sebagai ideologi bangsa indonesia adalah hasil karya bangsa indonesia sendiri sejajar dengan
ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan
ideologi lainnya.
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kita sebagai warga negara dalam
menjalankan kehidupan bernegaranya yang pertama kita harus menyelaraskan pemahaman
kita tentang nasionalisme politis sebagai warga negara dalam menjalankan peran
kewarganegaraanya baik dalam sikap dan pelaksanaan dengan nasionalisme kebudayaan atau
etnonasionalisme yaitu paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis, agama, atau ras
sebagai basisnya. Hal yang kedua, maka dari itu, kehidupan negara Indonesia saat ini adalah
melihat kehidupan kenegaraan sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan
yang sama, baik dalam kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tetap menghargai
latar belakang ras, etnis, bahasa, atau agama sebagai bagian dari keanekaragaman yang
berkembang didalam masyarakat tersebut menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan
harapan tidak terjadi konfik-konflik bernuansa SARA yang akibatnya dapat menyebabkan
perpecahan dikehidupan masyarakat. Itulah pentingnya negara dan masyarakat untuk belajar
dari konflik-konflik yang mengakibatkan perpecahan dan korban jiwa seperti di Madura dan
sebagainya serta konflik-konflik yang mengakibatkan perpecahan bangsa dan negara seperti
kasus Uni Soviet, Yugoslavia dan Cheko-slovakia. Hal yang ketiga atau terakhir, pesan untuk
masyarakat dalam membangun nasionalisme yang progresif adalah bukan hanya tentang
bagaimana mempertahankan suatu bangsa dan negara itu tetap ada, akan
tetapi juga
bagaimana melalui nasionalisme tersebut mampu memperbaiki suatu keadaan negara yang
sedang bermasalah menjadi negara yang lebih baik lagi dimasa depan.
Kata kunci : Menjadi Pancasila, Membangun Indonesia, Nasionalisme,
Etnonasionalisme.

PENDAHULUAN
Dalam perjalanan panjang bangsa ini terdapat hal yang menarik dalam kehidupan
di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa suatu keanekaragaman dapat menimbulkan masalah
dan atau justru kebaikan. Suatu fenomena tersebut adalah bukti adanya dua sisi dalam
kehidupan, ada baik dan tidak baiknya, tergantung bagaimana kita mengolah kedua hal
tersebut menjadi suatu kebaikan dan kekayaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara hari ini.

Makalah diseminarkan pada Seminar Nasional “Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”, 7 Juli 2018 di UNS Solo.
42
Mahasiswa Jurusan PKnH FIS UNY, Peneliti Pendidikan Politik.
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Negara Indonesia hidup dengan masyarakat yang beranekaragam baik agama,
budaya, adat, etnis dan golongan sebagainya yang memang telah ada sejak awal sejarah
bangsa Indonesia ini ada. Bahkan dalam dinamika sosial dan politik pada satu dimensi
waktu ke dimensi waktu yang lain, namun terdapat masalah yang tidak bisa diselesaikan
sampai hari ini yaitu bagaimana keragaman masyarakat itu masih membuat jalan dan
bentuk yang berbeda.
Tercatat sampai hari ini dalam survei sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS bahwa
jumlah atau besaran populasi setiap jenis suku bangsa di Indonesia secara total berjumlah
lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah atau besaran populasi setiap jenis
suku bangsa juga bervariasi. Misalnya, suku Jawa adalah kelompok suku bangsa terbesar
di Indonesia dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa atau 40,2 persen dari populasi
Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah Suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7
juta jiwa (15,5 persen), kemudian Suku Batak sebanyak 8,5 juta (3,6 persen), dan keempat
Suku asal Sulawesi sebanyak 7,6 juta jiwa (3,2 persen) dan beberapa suku lainnya.
Dengan banyaknya suku tersebut bedampak pada perubahan dalam tatanan
kehidupan bernegara baik pada tataran pemerintahan maupun pada masyarakat. Menarik
ketika muncul semangat kebersamaan dalam satu wacana bersama-sama, hidup
berdampingan dalam “masyarakat yang majemuk” atau plural society sehingga corak
masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi sebagai keanekaragaman
suku bangsa dan kebudayaannya saja tetapi keanekaragaman manusia dan kebudayaan
yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan tanggapan serius dalam menghadapi fenomena tersebut
untuk bagaimana mengembangkan sikap seperti rasa menghargai dan merawat
kebhinnekaan. Misalnya dengan membangun sikap toleransi terhadap orang lain, ataupun
dalam lingkup lebih luas dalam kehidupan berbangsa yang pada tujuannya untuk
menanamkan rasa nasionalisme dalam diri masyarakat yaitu semangat pancasila.
Kenyataan hidup bernegara saat ini adalah tentang ke Indonesiaan kita, percaya atau
tidak, sampai hari ini banyak sekali tindakan-tindakan yang mengancam integrasi nasional
yang berkembang dimasyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi didalam
kehidupan masyarakat ini dikhawatirkan dapat membangkikan gejolak dan konflik dalam
kehidupan masyarakat.
191

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Munculnya konflik-konflik bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar
golongan) adalah bukti bahwa keanekaragaman masyarakat di Indonesia sampai hari ini
masih sangat rawan. Padahal sejatinya masyarakat Indonesia tidak terlepas dari manusia
yang saling memahami, terbuka dan moderat dengan ditunjang menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi yang tinggi sehingga mampu menjadi solusi atas beberapa
persoalan tersebut.
Dengan demikian, perlu adanya tanggapan dan respon dari negara dalam rangka
mempertahankan dan membangkitkan kembali semangat pancasila dan pemahaman
pluralisme di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dalam rangka meminimalisir konflik
SARA untuk mempersiapkan kehidupan berbangsan dan bernegara yang aman, adil,
makmur dan sejahtera.
Berangkat dari analisis tersebut, maka peneliti akan melakukan kajian lebih dalam
untuk mengangkat sisi bagaimana menyelaraskan kehidupan bernegara dengan
nasionalisme dalam kesadaran bernegara dan berbudaya pada kehidupan dan pluralisme
di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Tentunya isu tersebut adalah bagian dari rencara besar penulis yang dalam hal ini
sedang menjalani penelitian dan mengangkat

tema besar

Menjadi Pancasila :

Membangun Indonesia dalam berbagai tulisannya.

METODE PENELITIAN
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Sementara itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus
serta peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dalam penelitian ini.
Mengutip dari Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan
dengan menggunakan data empiris. Sebagai penunjang analisisnya digunakan studi kasus
untuk mengamati dan menginterpretasikan sesuai teori dan keilmuannya.
Kedua, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk
menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data atau peristiwa yang diperoleh
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selama penelitian berlangsung. Penelitian ini adalah bentuk bagaimana peneliti mengamati
kondisi sosial masyarakat hari ini dan dengan mengamatinya akan memperoleh rangkaian
peristiwa yang ada, bagaimana penyebabnya tumbul konflik SARA dan menginterpretasikan
hasil pengamatannya melalui teori dan kajian yang berhubungan dengan permasalahan yang
terjadi.
Ketiga penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tujuan dapat menggali
suatu fenomena (kasus) dalam suatu waktu dengan cara mengumpulkan segala bentuk
informasi secara terinci dan mendalam. Kegunaan metode ini adalah bagaimana peneliti
mencoba mengamati berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
terutama yang berhubungan dengan konflik SARA yang dikhawatirkan mengganggu
jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini.
Oleh karena itu maka tepat jika penelitian ini yang pertama, menggunakan pendekatan
kualitatif dengan tujuan mendalami secara detail, intensif dan komprehensif

segala

permasalahan yang ada dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan maksud dan
tujuannya untuk mendalami bagaimana permasalahan kebangsaan hari ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Membaca Nasionalisme Politis dan Etnonasionalisme.
Menurut teori perkembangan masyarakat, bangsa dan negara setidaknya ada dua
model perkembangan dimana terjadi saling berinteraksi dan juga bersaing di berbagai
tempat di penjuru dunia, khususnya pada perkembangan negara dunia ketiga dikutip dari
Brown (1994:258-265). Masing-masing dari model itu mempunyai kelebihan serta
kekurangannya masing-masing.
Sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara, kita sudah selayaknya sadar
akan

tugas pokok kita pada dimensi waktu abad ke-21 ini yaitu bagaimana kita

menemukan cara untuk mendamaikan keduanya (interaksi dan persaingan) untuk
membangun paradigma baru dalam kehidupan bangsa dan negara hari ini.
Hal yang pertama, adalah menyelaraskan makna nasionalisme negara kebangsaan
(nation state) atau nasionalisme politis, yang melihat bangsa sebagai suatu komunitas
yang diikat oleh kewarganegaraan yang sama, tanpa memandang latar belakang ras,
etnis, bahasa, atau agama. Anggota-anggota suatu negara kebangsaan merupakan satu
bangsa karena mereka ingin dan percaya akan menjadi satu bangsa; dan kebangsaan di
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sini dirumuskan berdasarkan asumsi kesamaan kewajiban, hak dan kedudukan semua
warga Negara. Konsep nasionalisme politis inilah yang dianut Indonesia.
Kedua, nasionalisme budaya atau nasionalisme etnis, yang juga sering kali dikenal
sebagai etnonasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis,
agama, atau ras sebagai basisnya. Munculnya etnonasionalisme berkaitan dengan
terjadinya reaksi-reaksi dan perlawanan-perlawanan terhadap Negara yang terlalu
memusat dan hegemonik, serta gerakan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas
politik yang bernama “Negara kebangsaan”.
Oleh karena itu dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini
diperlukan upaya menyelaraskan pemahaman kita sebagai warga negara dan warga
masyarakat dalam memandang nasonalisme secara politis dan secara budaya atau etnis
harus seimbang. Hal tersebut bertujuan agar dalam posisinya menjadi warga negara
dalam kewajiban dan hak juga diimbangi dengan pemahaman budaya yang mendukung
pembangunan kebangsaan kita.
B. Konflik dalam perspektif etnonasionalisme.
Sebagai negara yang beranekaragam baik suku, ras, agama dan golongan, Indonesia
menjadi negara paling rawan menghadapi konflik SARA. Karena terdapat perbedaan
pandangan antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah yang menjadi pemicu
pecahnya konflik dalam masyarakat. Berikut beberapa kejadian konflik SARA yang
pernah terjadi di Indonesia seperti :
1. Tragedi sampit, konflik antara suku dayak dan madura
Tragedi Sampit merupakan konflik berdarah antar suku yang paling mengerikan
di Indonesia pada tahun 2001 lalu. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang
Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas
dibunuh warga Madura hingga kasus kekerasan seksual terhadap beberapa gadis
Dayak.
Dalam keadaan masyarakat dari Madura adalah sebagai pendatang di bumi
dayak, muncul wacana bahwa pendatang dianggap gagal beradaptasi dengan orang
Dayak selaku tuan rumah. Akibatnya muncul sentiment-sentimen kesukuan dan
menghasilkan bentrok dua suku ini dengan mengorbankan ratusan orang dikabarkan
meninggal dunia.
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Meletusnya konflik tersebut muncul karena sentiment kesukuan yang terpaksa
dilakukan oleh suku Dayak demi memertahankan wilayah mereka yang waktu itu
mulai dikuasai warga Madura.
2. Penyerangan kelompok syi'ah di Sampang.
Kasus kedua yaitu aksi penyerangan terhadap pengikut Syi'ah yang terjadi di
Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang,
Madura, Jawa Timur pada Agustus 2012 lalu. Konflik tersebut mengorbankan dua
orang warga Syi'ah tewas dan enam orang lainnya mengalami luka berat serta puluhan
warga mengalami luka ringan.
Konflikini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2004. Puncaknya adalah aksi
pembakaran rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Tajul Muluk, beserta dua
rumah jamaah Syi'ah lainnya serta sebuah musala yang digunakan sebagai sarana
peribadatan. Aksi tersebut dilakukan oleh 500 orang yang mengklaim diri sebagai
pengikut ahlus sunnah wal jama'ah.
C. Nasionalisme, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia
1. Nasionalisme ke-Indonesiaan
Nasionalisme Indonesia sebagaimana yang digagas para pendiri negara dan
dirumuskan menjadi ideologi negara yaitu Pancasila, bukanlah sebuah chauvinisme
ataupun rasialisme dan etnosentrisme yang memitoskan bangsa Indonesia. Nasionalisme
Indonesia adalah semangat persatuan bangsa yang menyimpul semua elemen keIndonesiaan tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis, agama, budaya dan bahasa,
untuk hidup dalam rumah bersama di tanah air Indonesia, dikutip dari Hamka,
(2011:101).
Karena itu menjadi tantangan kita hari ini bagaimana membangun rasa
kebangsaan secara utuh dengan menghidupkan kembali spirit nasionalisme ketika
pertama kali dihidupkan pada tahun 1908. Perhimpunan Boedi Oetomo lahir dengan
tekad untuk menumbuhkan kesadaran rakyat akan pentingnya rasa kebangsaan dalam
merebut kemerdekaan dari kolonialisme. Selain itu, semangat sumpah pemuda pada
tahun 1928 yang pernah diikrarkan dalam menjaga rasa persatuan bangsa seharusnya juga
dapat mengilhami kita untuk tetap membangkitkan rasa kebangsaan. Hal inilah yang
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membangkitkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia melalui membaca dan
memahami sejarah perjuangan masa lalu yang menjadi sangat signifikan ini.
Kehidupan hari ini memang telah terbebas dari kolonialisme dalam artian perang
senjata dan melawan musuh. Akan tetapi setelah merdeka, apakah rasa kebangsaan yang
diwariskan oleh pendiri bangsa harus ditinggalkan? Jawabannya tentu tidak, karena
untuk mengawal negara Indonesia yang memiliki luas dari Sabang sampai Merauke
bukan perkara mudah.
Mengawal persatuan dan kesatuan Indonesia bukan hanya tidak hanya dengan
menggunakan senjata saja, tetapi itu semua harus di balut dengan semangat nasionalisme
yang tinggi. Dengan modal semangat nasionalisme yang kuat itulah merupakan senjata
ampuh untuk melumpuhkan musuh-musuh seperti materialisme, hedonisme dan
individualisme yang tengah mewabah di sebagian besar masyarakat Indonesia dan hal itu
mengindikasikan masih lemahnya nasionalisme kita sampai hari ini, dikutip dari Ruslan
(2011:12).
Tantangannya adalah kehidupan kebangsaan hari ini dengan dinamika karakter
manusia modern saat ini adalah tumbuhnhya paham materialistik oriented yaitu paham
budaya mengacu pada pragmatisme dan hedonisme. Pragmatisme dipandang cara
melihat sesuatu dari nilai manfaat yang dapat dihasil dari sesuatu. Implikasinya jika itu
bermanfaat secara praktis material, maka itu dianggap benar dan bernilai.
Demikian juga dengan hedonisme dimana totalitas kehidupan semuanya
diorientasikan untuk sebuah kenikmatan. Implikasinya kebahagiaan tertinggi adalah
karena akumulasi yang banyak dari kenikmatan material, dan sebaliknya kesengsaraan
adalah disebabkan manusia tidak menemukan kenikmatan.
Bahkan muncul fenomena yang paling terkenal dari kaum hedonis adalah “hidup
untuk hari ini”. Dari sini dapat diasumsikan bahwa apa saja menjadi legal dan pantas
demi sebuah kenikmatan. Pada proses selanjutnya dapat dipastikan bahwa akan terjadi
penggerusan terhadap beberapa sisi dari kemanusian itu sendiri, terutama persoalan
moralitas, etika juga agama
Oleh karena itu sudah saatnya kita secara bersama-sama dalam menanggapi
fenomena kurang baik ini adalah dengan meningkatkan semangat nasionalisme yang
dirasa dalam beberapa waktu ini masih dalam kondisi rawan, selain itu nasionalisme
harus di tumbuhkan untuk insan Indonesia sehingga menyadari hak dan tanggung
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jawabnya. Nasionalisme wajib dibangun bukan hanya bagi para pejabat dengan orientasi
politis diri sendiri, tetapi termasuk bagi seluruh elemen bangsa ini agar supaya lebih
mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi demi kemajuan
bangsa.
Nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai semangat membela bangsa dengan
cara mengangkat senjata untuk melawan penjajah yang ingin menguasai. Sebab jika
pengertian nasionalisme hanya seperti itu, maka itulah yang dimaksud oleh Sukarno
sebagai nasionalisme negative yang cuma bersadar pada apa yang bisa dilawan, tetapi
yang lebih penting lagi adalah mengembangkan nasionalisme progresif, yaitu
menekankan pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek dari historis nasionalisme progresif
adalah bukan hanya mempertahankan tetapi juga memperbaiki keadaan negeri ini, dikutip
dari Latif (2011:377).
2. Etnonasionalisme sebagai tantangan Indonesia kedepan
Munculnya paham nasionalisme budaya atau nasionalisme etnis dan dikenal
sebagai etnonasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis,
agama, atau ras sebagai basisnya. Etnisitas tersebut berkaitan dengan terjadinya reaksireaksi dan perlawanan-perlawanan terhadap Negara yang terlalu memusat dan
hegemonik, serta gerakan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas politik yang
bernama “negara kebangsaan”.
Hal tersebut sepertinya kurang sesuai jika diterapkan dalam kehidupan di
Indonesia sebab, itu jelas bertentangan dalam tujuanya merawat kebhinnekaan dan
mewujudkan intergrasi nasional negara Indonesia. Sebagai usaha mewujudkan integrasi
nasional pada negara Indonesia, usaha tersebut sepertinya akan mendapatkan tantangan
besar dengan adanya perkembangan etnonasionalisme yang ada dikehidupan masyarakat.
Kecenderungan ini akan semakin menguat apabila pemerintah sebagai
penyelenggara negara bersikap kurang aktif terhadap segala perkembangan dinamika
kehidupan pada lapisan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari perasaan yang begitu
kuat dalam suatu etnis dan berbasis pada sentimen etnik, sehingga timbul kecenderungan
untuk melepaskan diri dari negara kesatuan republik Indonesia seperti yang terjadi pada
Aceh, Papua, Maluku yang meresahkan negara dan masyarakat.
Oleh karena itu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,
kita patut melihat ke belakang saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 para pemuda
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Indonesia berikrar demi perwujudan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia ,
berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia perlu belajar dari dari fakta sejarah akan hancurnya Uni Soviet,
Yugoslavia, dan Cheko-slovakia dimasa lalu. Indonesia harus belajar menjadi Strong
State yang mempunyai kekuatan dalam segala hal yang menyangkut kehidupan
berbangsa dan bernegara.
D. Nasionalisme dan Multikulturalisme sebagai Solusi
1. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan, atau lebih tepatnya rasa memiliki
terhadap bangsa pada setiap orang, sehingga dengan rasa tersebut seseorang akan
membela, mempertahankan dan melindungi bangsanya dari ancaman ataupun
gangguan dari bangsa lain, termasuk juga dari aksi oknum masyarakat pada bangsa
itu sendiri yang membuat keresahan.
Membangun nasionalisme adalah dengan mengedepankan pada perasaan
memiliki terhadap bangsa dan bertanggungjawab serta menjaga kemurniaan budaya
dengan senantiasa memegang norma serta nilai-nilai luhur falsafah hidup bangsa.
Karena, bagaimanapun juga budaya bangsa Indonesia adalah kebanggaan bersama,
walaupun kemajemukan suku, etnis serta agama yang dianutnya. Karena dalam
pandangan Soekarno kemajemukan pada dasarnya bukan penghalang bagi bangsa
Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi suku bangsa
yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan
kolonial Hindia Belanda pada masa lalu, dikutip dari Soekarno (2006:14).
Sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa ajaran maupun
nasionalisme Soekarno banyak mengandung nilai pembelajaran dan pendidikan
humanisme. Nilai patriotis muncul didasari oleh keberanian dan sifat kemanusiaan
yang tinggi, keberaniaan dengan rasa kemanusiaan akan mampu merubah tatanan
kehidupan yang serba terbelakang menjadi tatanan kehidupan yang sejahtera dan
berkeadilan.
Sehingga di dalam perkembangannya sangat dibutuhkan sumber daya manusia
yang mumpuni, baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan. Dari sinilah
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kemudian pendidikan sangat berperan untuk membimbing sekaligus mengarahkan
untuk menjadi manusia utuh dan beradab.
Konsep nasionalisme Soekarno

yang demikian, diharapkan mampu

mengimplementasikan makna pendidikan wawasan kebangsaan ke dalam sistem
birokrat yang demokratis, sehingga tercipta sistem interdependensi perkembangan
antar pulau, suku dan etnik, dengan tetap mengembangkan secara empirik
desentralisasi dan demokratisasi ke segala bidang. Jadi tumbuh dan kembangnya
nasionalisme Indonesia, yang dalam hal ini tidak bisa di kesampingkan dari
kontribusi pemikiran Soekarno.
Sementara itu nasionalisme Indonesia modern dalam bentuk gerakan
pendidikan dan kebangkitan kebudayaan yang mencerminkan suatu keberangkatan
dari masa lalu, dalam artian mereka meninggalkan militerisme dalam memerangi
kekuatan otoritas karena superioritas kekuasaan mereka. Dalam menunjukkan
kontinuitasnya dengan masa lampau, nasionalisme Indonesia modern ini di yakini
akan dapat memberi paradigma baru bagi perkembangan nasionalisme Indonesia di
masa depan.
2. Multikulturalisme
Multikulturalisme sebagai konsekuensi logis dari realitas kehidupan
multikultural yang memang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, pandangan
yang seharusnya dikembangkan dalam masyarakat kita adalah pandangan yang
didasarkan pada keberagaman yaitu multikulturalisme atau pluralisme. Padangan
tersebut sangat diperlukan untuk membangun kehidupan masayarakat yang aman,
damai dan harmonis meskipun terdapat beranekaragaman latar belakang budaya,
suku ataupun agamanya.
Multikulturalisme merupakan cara pandang suatu masyarakat yang majemuk
dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya. Namun, masyarakat tersebut
mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan
mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut dikutip dari
Harahap (2007:12).
Konsekuensi atas cara pandang semacam ini, tidak hanya pada sikap saling
menghargai, akan tetapi juga saling mengenal dan memahami satu sama lain.
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Penghormatan tanpa pemahaman tetap saja berpotensi konflik. Tidak ada salahnya
umat suatu agama mempelajari ajaran dan praktik agama lain, atau seseorang dalam
suatu suku mempelajari ada istiadat dan kebiasaan suku yang lain. Sikap saling
mengenal akan meminimalisir terjadinya kesalah pahaman di dalam masyarakat yang
seringkali menjadi pemicu awal terjadinya konflik.
Sikap semacam ini dapat dikembangkan melalui berbagai macam cara ,
terutama melalui pendidikan yang dilaksanakan baik secara formal ataupun informal.
Ceramah-ceramah tokoh agama ataupun etnis juga harus lebih hati-hati dalam
membangun loyalitas internal. Tidak boleh ada slogan-slogan yang merendahkan
kelompok lain sehingga membuat masyarakat tertentu menjadi merasa superior atau
lebih unggul dan kelompok-kelompok lain dipandang lebih rendah.
Oleh karena itu dalam menghadapi persoalan etnonasionalisme ternyata tidak
bisa dipecahkan hanya dengan cara menekan atau menjinakkan kekuatan-kekuatan
etnis yang mengancam tatanan dan integrasi sosial, sebab sumber permasalahannya
terletak pada corak masyarakat majemuk (plural society) Indonesia yang terlalu
mengedepankan keanekaragaman kelompok etnis. Corak masyarakat seperti itu
terbukti telah membuka banyak peluang bagi munculnya persaingan etnis dalam
memperebutkan kedudukan serta sumber daya, dan juga terjadinya dominasi satu
kelompok etnis atas kelompok-kelompok etnis yang lain.
Selanjutnya menurut Suparlan (2001:2),”Landasan sosial dan budaya
masyarakat Indonesia yang bercorak masyarakat majemuk berisikan potensi-potensi
kekuatan primordial yang despotik dan otoriter” yang tidak memberi jalan bagi usaha
untuk “mewujudkan adanya masyarakat sipil yang demokratis.” Salah satu solusi
yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah mengupayakan terbentuknya
masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural. Sentral dalam konsep masyarakat
multikultural adalah ide tentang kesetaraan kelompok-kelompok budaya. Hak-hak
budaya kelompok-kelompok yang berbeda ditekankan dan dilindungi oleh hukum.
KESIMPULAN
Melalui makalah ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, kita sebagai warga negara harus sadar akan menyelaraskan nasionalisme dalam
kesadaran bernegara dan berbudaya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan
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seimbang baik dalam menjalankan kewajiban dan hak maupun menjaga dan melestarikan
nilai-nilai kebudayannya.
Negara Indonesia memang beragam, terbukti dengan 1300 suku dan basis
kebudayaannya. Namun dengan keanekaragam tersebut justru mempunyai esensi yang
penting

mampukan

Indonesia

menjaga

persatuan

dan

kesatuannya

ditengah

keanekaragaman yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
Membangun rasa kebangsaan atau nasionalisme tersebut harus dilakukan secepat
mungkin secara massif pada setiap insan Indonesia, karena itu merupakan modal utama
untuk memperkuat pemahaman kita sebagai bangsa dan negara. Dengan demikian, pengaruh
konflik bernuansa SARA akan selesai dengan sendirinya tanpa menghasikan konflik yang
berkepanjangan.
Negara dan masyarakat harus belajar mengenai fakta sejarah adanya beberapa
konflik baik konflik kesukuan, etnis, agama dan golongan agar tidak terjadi lagi kejadian
yang sama dikemudian hari. Belajar bagaimana konflik dalam negeri yang menimbulkan
kerusuhan dan bahwa korban jiwa atau juga dalam fakta sejarah akan hancurnya Uni Soviet,
Yugoslavia, dan Cheko-slovakia menjadi pecahan negara kecil.
Maka dari itu diperlukan komitmen dari penyelenggara negara dan masyarakat untuk
menumbukan semangat kebangsaan dan integrasi nasional mewujudkan Indonesia yang kuat
dalam kebangsaan dan kenegaraannya. Melalui tulisan Menjadi Pancasila : Membangun
Indonesia inilah sebagai sumbangan gagasan peneliti bagaimana kita menjadi pancasila
dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam jiwa dan kehidupan bernegara dan sebagai
implikasinya dapat membangun Indonesia melalui beberapa sektor seperti bagaimana
menyelaraskan pemahaman tentang nasionalisme dalam artinya politis dan nasionalisme
dalam arti budaya agar keduanya seimbang dan sejalan untuk kehidupan Indonesia yang
aman, harmonis dan membangun masyarakat dan negara lebih baik lagi.
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ABSTRAK
Mewujudkan warga negara demokratis merupakan tujuan dari setiap negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, salah satunya
meningkatkan profesionalisme guru agar dapat membentuk warga negara yang demokratis melalui
pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Profesionalime guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuan
yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam
mewujudkan warga negara demokratis dapat di lakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: Pertama,
membangun kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang demokratis; Kedua,
mengembangkan kompetensi guru; Ketiga, mengembangkan model pembelajaran yang inovatif;
Keempat, menciptakan iklim pembelajaran yang humanis; Kelima, memperkenalkan pembelajaran
pendidikan politik.
Kata Kunci: Profesionalisme Guru PKn dan Warga Negara Demokratis.

ABSTRACT
Realizing democratic citizens are the goal of every country where applied the democracy government
system. Various attempts were made to gain that achieve; one of them is improving the teachers’
professionalism in order to create democratic citizens through teaching and learning at schools,
particularly through civic education (PKn) subjects. Professionalism of civic education teachers must
be required to be actively in increasing their knowledge based on their capability. The professionalism
of civic teachers in realizing democratic citizen can be done through several approaches: First,
establishing a policy of democratic citizenship education curriculum; second, increasing teachers’
competency; third, developing innovative learning methods; fourth, creating humanism environment
learning; fifth, introducing political education learning.
Keywords: Professionalism Civic Teachers and Democratic Citizens.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan
negara yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Pendidikan merupakan proses
budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlaku
seumur hidup dan dapat dilakukan secara non formal atau secara formal (sekolah). Oleh
karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan
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negara. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa:
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan Negara.
Artinya, pendidikan di sekolah merupakan proses yang terencana dan mempunyai tujuan,
sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh guru dan peserta didik agar tujuan tersebut dapat
tercapai. Melihat tujuan dari pendidikan nasional tersebut, profesionalisme guru memiliki peran
yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional tersebut melalui
pembelajaran. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari stakeholders
agar kegiatan proses pembelajaran dapat maksimal dan efektif.
Menurut Dekawati (2011: 205), guru yang profesional memiliki kriteria kompetensi
yang sudah ditetapkan yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial
dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap guru di
sekolah, dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik karena
telah didukung dengan kompetensi yang telah dimiliki oleh masing-masing guru tersebut.
Berdasarkan pendapat di atas dapat didiskripsikan bahwa guru sebagai pelaksana
pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambangkan
pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik, baik melalui kegiatan
pembelajaran maupun dengan contoh prilaku (keteladanan). Oleh karena itu, guru memiliki
tantangan besar yang harus dihadapi, seperti adanya perkembangan teknologi semakin pesat
dan semakin menurunnya sikap domoktatis warga negara yang disebabkan tidak kepercayaan
masyarakat terhadap pejabat publik.
Mewujudkan masyarakat yang demokratis merupakan tanggaung jawab bersama,
khususnya di dunia pendidikan yaitu melalui kegiatan pembelajaran di sekolah agar peserta
didik sebagai generasi bangsa siap melaksanakan sistem demokrasi yang telah di amanatkan
dalam konstitusi. Masyarakat yang demokratis akan tercermin dalam kegiatan sehari-hari
misalnya, pemilihan umum berjalan damai, tidak adanya money politic, menghargai
perbedaan, dan mampu perpartisipasi aktif dalam memberikan control terhadap kebjakan
pemerintah yang dianggap telah tidak sesuai dengan UUD 1945 atau Pancasila. Oleh karena
itu, guru pendidikan kewarganegraan sebagai guru profesionalisme memiliki peran yang besar
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sebagai tonggak dilapangan untuk mendidik, membimbing, dan mempersiapkan peserta didik
menjadi warga negara demokratis. Pertanyaan kemudian bagaimana profesionalisme guru
pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis?. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya analisis teori dari beberapa para ahli yang akan
di bahas dalam artikel ini dengan tujuan agar dapat memberikan wawasan dan rekomendasi
dalam mewujudkan warga negara demokratis.

PEMBAHASAN
Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Kata profesi dapat di artikan seseorang yang memiliki keahlian tertentu sesuai
bidangnya yang telah ditekuni bertahun-tahun. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No.
14 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 7 berbunyi profesi guru dan profesi dosen merupakan
bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. a) memiliki
bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisms; b) memilikin komitmen untuk meningkatkan
mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik
dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang, tugas; d) memiliki kompetensi yang
diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g)
memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesian guru.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa guru saat melakukan kegiatan
pembelajaran di sekolah disebut sebagai profesi yang mengajarkan materi sesuai bidangnya,
sehingga seringkali guru disebut sebagai tenaga profesional. Guru yang profesionalime dapat
dilihat dari perkembangan setiap individu guru dalam mengembangkan keilmuannya, seperti
sering melakukan penelitian, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, aktif dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, komitmen dalam pekerjaannya, dan mampu
membimbing serta dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini didukung
pendapat Hendri (2010: 2), guru bukan saja harus memiliki sejumlah kompetensi akademis,
misalnya penguasaan materi pelajaran, kepiawaian dalam merancang, mengelola, dan
mengevaluasi pembelajaran dengan berbagai metode yang baru, serta terampil dalam
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menggunakan alat peraga dan media pembelajaran melainkan juga ia harus memiliki
kematangan dan ketegaran kepribadian. Kepribadian seorang guru professional sangat
dibutuhkan dalam berlansungnya kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga terciptanya
pembelajaran yang menyenangkan. Hal senada dikemukakan Pujiyana (2012: 129),
mengemukakan bahwa dalam perspektif global seorang guru yang profesional harus memiliki
4 kemampuan dasar, yaitu: 1) kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu suatu kemampuan
dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, 2) kemampuan berkolaborasi, yaitu
suatu kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam meningkatkan mutu
pembelajaran, 3) kemampuan teknologi, kemampuan teknologi ini adalah suatu kemampuan
dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dalam pembelajaran dan yang ke 4)
kemampuan untuk mengevaluasi, berupa suatu kemampuan dalam melakukan penilaian
terhadap pencapaian hasil belajar siswa.
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru pendidikan
kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan kepada peserta
didik agar memiliki pengetahuan yang luas, dapat berpikir kritis dan mampu bersaing
ditingkat global. Tugas utama dari guru profesional adalah mengidentifikasi fitur dari
perkembangan keilmuan yang ada untuk diberikan kepada peserta didik agar memiliki sikap
dan pengetahuan yang luas. Hal ini didukung pendapat dari Tien-Chi & Chia-Chen (2013:
80), mengemukakan pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen utama dan penting
dalam mengembangkan pendidikan holistik. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah
untuk menumbuhkan nilai-nilai dan sikap positif pada siswa serta untuk melaksanakan
tanggung jawab yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Esensi Utama Pendidikan Demokrasi
Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang multidisipliner, terdapat
beberapa kajian di dalamnya termasuk materi pendidikan demokrasi yang harus diajarkan
kepada peserta didik. Sikap demokratis dapat ditunjukkan oleh peserta didik melalui kegiatan
perpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di masyarakat. Hal ini di
dukung oleh pendapat Eyiuche and Lilian (2013: 96), mengemukakan secara ideal pendidikan
kewarganegaraan di sekolah berusaha mengajarkan keterampilan kepada peserta didik dan
berupaya untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sipil.
Hasil laporan Crick dikutip Max A. Hope (2012: 98), mengungkapkan bahwa
pendidikan kewarganegaraan efektif perlu mengembangkan pengetahuan, sikap keterampilan,
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dan nilai-nilai dalam tiga bidang yang saling keterkaitan yaitu tanggungjawab sosial, moral,
keterlibatan masyarakat, dan melek politik. Pendidikan kewarganegaraan demokratis
merupakan proses pembelajaran yang diberikan melalui pendidikan sekolah dengan tujuan
agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan sikap demokratis dalam kehidupan
berbangsa.
Berpartisipasi aktif mengontrol kebijakan pemerintah merupakan bagian dari nilai-nilai
demokrasi, artinya terdapat check and balance antara masayarakat dan pemerintah, sehingga
sistem demokrasi yang di pakai dapat berjalan dengan baik. Menurut Beetham (1998: 21),
demokrasi dapat diidentifikasi dari seperangkat institusi dan praktik dalam masyarakat,
sehingga nilai-nilai dalam demokrasi dapat diwujudkan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
yang merupakan dari cerminan nilai-nilai demokrasi yang harus dihormati. Oleh karena itu,
prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah setiap orang memiliki hak untuk mempengaruhi atas
keputusan publik dan ukut serta dalam pengambilan keputusan dengan rasa saling
menghormati.
Berdasarkan hasil penelitian John J. Patrick (2003: 2-8), terdapat sepuluh pendidikan
yang efektif untuk pendidikan demokrasi di sekolah ialah sebagai berikut. 1). Penekanan yang
sistematis dengan terus menerus pada pengajaran dan pembelajaran pengetahuan demokrasi,
pemerintahan yang demokratis, dan masyarakat yang demokratis; 2). Mengajarkan tentang
konstitusi dan lembaga pemerintah yang demokratis serta contoh masyarakat yang baik yang
dapat dilihat dari lingkungan dimana siswa tinggal; 3). Menerapkan atau menggunakan
pengetahuan untuk berpikir dan berpartisipasi dalam demokrasi; 4). Pengembangan kebajikan
dan kecenderungan terhadap perilaku dari warga negara yang baik dalam demokrasi; 5).
Bersifat sistematis dan integrasi pengetahuan dasar, keterampilan, dan disposisi dalam
kurikulum serta pengajaran yang disajikan kepada siswa; 6). Mengajarkan pengetahuan,
keterampilan, dan disposisi dari demokrasi di seluruh kurikulum sekolah; 7). Melibatkan
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pengalaman pembelajaran
formal yang terdapat di kurikulum sekolah dengan bimbingan guru kelas; 8). Berdiskusi yang
dibimbing guru tentang kejadian terkini atau isu-isu di kehidupan sehari-hari dan mendukung
pertukaran informasi, ide-ide secara bebas tetapi saling toleransi untuk beragam pendapat;
9). Mengajarkan tentang demokrasi dan kewarganegaraan demokratis relatif dan
internasional; 10). Mempersiapkan guru secara efektif dalam memberikan pengetahuan,
keterampilan, dan kebajikan kewarganegaraan demokratis.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat didiskripsikan bahwa terdapat berbagai macam
model yang digunakan untuk mewujudkan warga negara yang demokratis melalui
pembelajaran PKn di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian John J. Patrick

dapat

dikembangkan di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan demokratis di Indonesia yang
perlu menekankan pada bagaimana menumbuhkan daya kritis dan mampu berpartisispasi
aktif, dengan tujuan agar peserta didik berani memberikan kontribusi terhadap pengambilan
keputasan publik.
Implementasi kurikulum 2013 merupakan salah satu konsep yang mendukung untuk
menanamkan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang tidak semata-mata mentransfer
pengetahuan yang dimiliki oleh guru kemudian diberikan kepada peserta didik, melainkan
membentuk sikap dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Melihat
pendapat Patrick tentang pendidikan yang efektif untuk pendidikan demokrasi, maka konsep
pendidikan kewarganegaraan demokratis di Indonesia perlu mengembangkan dalam bentuk
ektrakulikuler, sehingga pembelajaran demokrasi yang diterima oleh peserta didik tidak
terbatas di lingkungan sekolah tetapi sudah masuk dalam kegiatan yang bersifat kulikuler di
lingkungan masyarakat. Tujuan dari kegiatan yang bersifat kulikuler tersebut agar
memperoleh pengalaman serta dapat mengkaji melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat.
Karateristik Warga Negara Demokratis
Mewujudkan warga negara yang demokratis merupakan salah satu tujuan utama yang
harus dikembangkan oleh sistem pendidikan di Indonesia saat ini terutama melalui
pembelajaran PKn. Warga negara yang demokratis dapat ditunjukkan adanya menghormati
hak orang lain dan mampu memberikan masukan agar terwujudnya pemerintahan yang baik
(good governance). Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di
Negera demokratis, dalam perkembangannya prinsip ini telah mengilhami perkembangan
demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia, Jailani (2015: 145).
Kebebasan berpendapat merupakan bentuk perilaku dari warga negara demokratis. Artinya,
prinsip dari sistem domokrasi ialah menjunjung tinggi adanya kebebasan mengeluarkan
pendapat dimuka umum. Hal ini sejalan dengan amanat sejalan dengan amanat UUD 1945
Pasal 28 E, berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Pendapat lain menurut Cogan and Derricott (1998:116), adapun larakteristik yang harus
dimiliki oleh warga negara ialah sebagai berikut: Pertama, kemampuan mengenal dan
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mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; Kedua, kemampuan bekerjasama
dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam
masyarakat; Ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaanperbedaan budaya; Keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis; Kelima, memiliki
kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita,
minoritas etnis; Keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang
sudah biasa guna melindungi lingkungan; Ketujuh, kemampuan menyelesaikan konflik
dengan cara damai tanpa kekerasan; dan Kedelapan, kemauan dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.
Berdasarkan pendapat di atas secara konseptual warga negara demokratis dapat diartikan
sebagai berikut. Pertama, warga negara yang demokratis mampu secara aktif memberikan
control kebijakan pemerintah melalui berbagai media yang ada baik cetak maupun elektronik;
Kedua, memiliki rasa untuk menghormati hak orang lain; Ketiga, transparansi menjalankan
roda pemerintahan; Keempat, mampu melaksanakan pemilu dengan jujur, adil tanpa terjadi
kekerasan dan menjatuhkan satu sama lain; dan Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi.
Profesionalisme Guru PKn dalam Mewujudkan Warga Negara Demokratis
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah merupakan salah satu sarana untuk
membentuk siswa memiliki karakter demokratis. Bahmueller, Charles F. dan John J. Patrick
(1999:10), mengemukakan “The first objective of education for democratic citizenship is to
teach throughly what a democracy is, and what it is not.” Pendidikan yang diberikan di
sekolah merupakan langkah awal mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui mata
pelajaran PKn. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
multidisipliner, seperti kajian pendidikan politik, sejarah, identitas nasional, dan pendidikan
demokrasi. Hal ini didukung pendapat Biesta (2011: 13), pembelajran PKn tidak semata-mata
hanya membahas pada identitas nasinal, akan tetapi lebih pada membahas yang berkaitan
dengan isu-isu publik sebagai perhatian bersama untuk menumbuhkan budaya partisispasi
warga sebagai elemen penting dari kewarganegaraan demokratis.
Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara
demokratis perlu melakukan beberapa pendekatan agar peserta didik sebagai generasi muda
memiliki sikap demokratis. Adapun gagasan yang diberikan dalam mewujudkan warga negara
demokratis sebagai berikut.
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Membangun Kebijakan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis.
Kurikulum pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen yang penting dalam
mewujudkan warga negara yang demokratis yang tidak semata-mata menjadi konsep
kurikulum bersifat doktrinasi, tetapi membentuk warga negara yang demokratis dan
memberikan ruang untuk mengembangkan pengetahuan berwawasan global. Pendidikan yang
efektif untuk kewarganegaraan demokratis memperlakukan empat komponen dasar ialah
sebagai berikut. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintah demokrasi; Kedua,
keterampilan kognitif kewarganegaraan demokratis; Ketiga, keterampilan partisipatif
kewarganegaraan yang demokratis; dan Keempat, kebajikan disposisi kewarganegaraan yang
demokratis (John J. Patrick, 1999:41),
Implementasi kurikulum 2013 merupakan bagian dari konsep mewujudkan warga
negara yang demokratis dengan menekankan pada 5 M, yaitu peserta didik diminta untuk
mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan menyimpulkan, hal ini
merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan membentuk sikap
demokratis peserta didik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan demokratis.
Oleh karena itu, guru PKn harus mampu membimbing dan memberikan motivasi kepada
peserta didik untuk ikut serta berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini didukung pendapat dari
Doganay (2012: 36), mengemukakan bahwa kurikulum kewarganegaraan demokratis harus
memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan
nilai-nilai baik dalam dan keluar dari sekolah. Artinya, kurikulum formal di sekolah harus
memberikan ruang untuk melakukan kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam
mewujudkan sikap demokratis peserta didik.
Tujuan dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan demokratis ialah agar peserta didik
mampu berpatisispasi aktif, memiliki keterampilan kewargaan dan sikap demokratis sebagai
warga negara. Dengan demikian, professional guru PKn dituntut untuk mengembangkan
keilmuan dibidangnya serta mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dengan mengkaji
isu-isu yang kontrovensional dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat
menganalisis, mengkaji dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.
Mengembangkan Kompetensi Guru. Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki
peran yang sangat strategis dalam mewujudkan warga negara demokratis melalui kegiatan
pembelajaran di sekolah. Guru yang profesional dapat menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan, untuk menciptakan pembelajaran tersebut setiap guru pendidikan
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kewarganegaraan sebagai guru professional harus memiliki empat kompetensi yang telah di
atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10
ayat (1) dinyatakan bahwa:
“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
yang diperoleh melalui pendidikan profesi”
Amanat Undang-Undang tersebut mengisaratkan bahwa profesionalisme guru sangat
diperlukan saat melakukan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kompetensi di atas harus
dimiliki setiap guru PKn sebagai guru yang profesionalisme dalam mewujudkan warga negara
demokratis. Adapaun penjelasan dari masing-masing kompetensi di atas ialah Pertama,
kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kedua,
yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Ketiga, yang
dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran
secara luas dan mendalam. Keempat, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan
peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Pendapat lain dikemukakan oleh Audigier (2000), dikutip oleh Maria-Helena C. Salema
(2012: 85), adapun kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru pendidik pendidikan
kewarganegaraan ialah kompetensi kognitif, etika dan sosial, adapun penjelasannya
kompetensi tersebut adalah Pertama, kompetensi kognitif berhubungan dengan pengetahuan,
berpikir analisis, seperti kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk menyelesaikan
masalah-masalah sosial dan argumen tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai hak asasi manusia
serta kewarganegaraan demokratis; Kedua, kompetensi etika diartikan sebagai membangun
diri sendiri yang hubungan dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Seperti nilainilai kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Menyiratkan pengakuan dan penghormatan dari
diri sendiri kepada orang lain dan menerima perbedaan dan keragaman serta menghormati
kepercayaan yang lain; Ketiga, kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk hidup dengan
orang lain, bekerja sama, membangun dan melaksanakan proyek-proyek bersama, mengambil
tanggung jawab dan kapasitas untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum yang demokratis dan menyelesaikan konflik dengan mediasi dengan memanggil orang
ketiga yang tidak terlibat dalam konflik.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat di diskripsikan bahwa profesionalisme guru
pendidikan kewarganegaraan dituntut secara aktif dapat mengembangkan keilmuan
kewarganegaraan dan mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan tujuan
dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif. Memperoleh pengetahuan yang
komprehensif

peserta

didik

dapat

mengembangkan

pengetahuan

tersebut

serta

mengembangkan keterampilan yang dimiliki melalui praktik berdemokrasi baik di sekolah
maupun di masyarakat.
Mengembangkan Model Pembelajaran yang Inovatif. Profesionalisme guru
pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis perlu
mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, pemilihan model pembalajaran
yang digunakan oleh guru sangat berpengaruh dalam menumbuhkan partisipasi aktif dalam
pembelajaran. Terdapat bentuk model pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan sikap
demokratis peserta didik yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Model
pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menekankan pada
mengkaji persoalan-persoalan yang ada di kehidupan masyarakat, dengan demikian peserta
didik diminta mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi dari hasil analisis yang
telah dilakukan.
Menurut Massa (2008: 19), pembelajaran berbasis masalah tidak seperti pembelajaran
tradisional yang mentransfer informasi secara pasif dari pendidik ke peserta didik akan tetapi
peserta didik aktif untuk belajar secara mandiri dengan tugas-tugas yang telah diberikan dan
diajak untuk berpikir secara ilmiah melalui masalah-masalah yang ada di kehidupan seharihari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dirancang
agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan mengakaji isu-isu yang terjadi di
masyarakat agar memiliki keterampilan untuk berpikir kritis dan mampu memberikan solusi.
Hal senada juga dikemukakan oleh Armigate et al (2015: 1), bahwa model pembalajaran
berbasis masalah merupakan pendekatan pedagogis untuk mendorong bekerjasama antar
teman dalam bertindak dan dapat berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi dari
masalah-masalah yang di kerjakan.
Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model yang efektif untuk diterapkan
di sekolah, sehingga pengetahuan peserta didik tidak terbatas dari buku teks, melaikan dapat
mencari sumber belajar dari berbagai sumber, misalnya dari media cetak, media elektronik,
dan wawancara kepada nara sumber sesuai bidangnya dengan harapan mampu berperan aktif
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dan dapat mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD 1945
dan Pancasila.
Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Humanis. Menciptakan iklim pembelajaran
yang nyaman dan humanis merupakan tugas dari setiap guru dalam melakukan kegiatan
pembelajaran di kelas. Terdapat interaksi yang saling menghargai pendapat dalam kegiatan
pembelajaran merupakan salah satu unsur dari membentuk warga negara yang demokratis.
Menurut Derlina dan Afriyanti (2016: 153), guru diharapkan lebih kreatif, inovatif dalam
melaksanakan pembelajaran berbasis pada siswa, sehingga siswa dapat berkembang seoptimal
mungkin.
Mencptakan Pembelajaran yang humanis merupakan langkah yang harus dilakukan oleh
guru PKn di sekolah, terdapat interaksi yang nyaman dan menghargai setiap karya peserta
didik. Misalnya, dengan pujian atau bentuk penghargaan yang lain, dengan demikian suasana
pembelajaran akan menyenangkan dan motivasi belajar peserta didik untuk mempelajari
pendidikan kewarganegaraan dengan senang tanpa merasa bosan. Menumbuhkan
pembelajaran yang humanis merupakan faktor utama dalam membangkitkan pembelajaran
yang efektif, sehingga pembelajaran tidak bersifat satu arah melaikan terdapat interaksi antara
guru dan peserta didik dan peserta didik dapat bertukar pikiran/pengetahuan dengan peserta
didik yang lain.
Memperkenalkan Pembelajaran Pendidikan Politik. Pembelajaran pendidikan politik
merupakan sarana yang harus diberikan kepada peserta didik agar mengetahui bentuk-bentuk
dari warga negara yang demokratis melalui pembelajaran di sekolah. Menurut Batawi
(2013:30), Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap
nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari
dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usahausaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pendidikan politik di sekolah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh
guru PKn sebagai mewujudkan warga negara demokratis. Pembelajaran pendidikan politik
sebagai media penyampaian konsep dari sistem demokrasi dengan tujuan warga negara
dapat berpartisispasi aktif dalam sistem pemilu, menghormati hak setiap individu, dan
menjunjung penegahan hukum, hal ini merupakan cerminan dari masyarakat yang
demokratis. Pendidikan politik merupakan bagian proses pembahuruan dalam mewujudkan
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warga negara yang demokratis, sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang baik, damai,
tanpa ada kekerasan di suatu masyarakat.

PENUTUP
Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang strategis
dalam mewujudkan warga negara demokratis. Guru professional dituntut untuk secara aktif
mengembangkan keilmuan dibidangnya melalui resecrh atau mengembangkan kompetensi
kewarganegaraan sebagai guru PKn yang professional. Mengembangkan model pembelajaran
yang sesuai dengan karateristik pembelajaran PKn merupakan langkah yang harus dilakukan
oleh guru agar pembelajaran menyenangkan dan dapat menumbuhkan karakter peserta didik.
Berbagai pendekatan dapat digunakan oleh guru PPKn dalam mewujudkan warga negara
demokratis, baik melalui kegiatan pembelajaran di sekolah atau melalui pendekatan
partisipasi di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran
penting dalam membangun warga negara yang demokratis dengan menghormati hak setiap
individu, berpartisispasi aktif, dan bertanggung jawab. Mempersiapkan generasi muda yang
cerdas, demokratis, terampil, dan memiliki sikap kewarganegaraan adalah tujuan dari
pendidikan kewarganegaraan agar terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
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ABSTRAK
Pendidikan merupakan usaha strategis dalam mempersiapkan generasi penerus untuk mencapai tujuan
nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun
pada kenyataannya, sebagian besar proses pembelajaran yang dilakukan masih berorientasi pada
peningkatan aspek kognitif saja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran PKn mutlak harus
dilaksanakan agar dapat membuahkan hasil belajar yang optimal berupa perubahan pengetahuan dan
keterampilan sosial yang akhirnya dapat membentuk a smart and good Citizenship. Model Project
Citizen merupakan suatu bentuk praktik kewarganegaraan yang dirancang untuk membantu peserta
didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena penulis menggambarkan suatu kejadian
atau peristiwa yang sedang berlangsung. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan yaitu
pendekatan kualitatif, karena fokus permasalahan yang diteliti memerlukan pengamatan yang
mendalam. Hasil yang didapatkan aadalah mengembangkan kemampuan peserta didik pada tujuh pilar
Contextual Teaching Learning, peserta didik dapat membangun pengetahuan sendiri yang dimilikinya
(contructivism), peserta didik mampu menemukan sendiri pengetahuannya (Inquiry), peserta didik
memiliki kemampuan bertanya (questioning), terbentuk masyarakat belajar (learning community),
terjadi pemodelan (modeling), peserta didik dapat melakukan refleksi (reflection), dan dapat
menyelenggarakan penilaian sebenarnya (authentic assesment). Dengan dapat diterapkannya ketujuh
komponen tersebut, peserta didik mampu mengaitkan materi dengan situasi dunia nyatanya sehingga
proses pembelajaran berlangsung secara alamiah..
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Contextual Teaching Learning, Project Citizen

PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan
bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara”.
Namun masih banyak ditemukan kondisi peserta didik yang pintar tapi tidak dapat
mengkomunikasikan ilmu yang diperolehnya kepada orang lain (aspek psikomotor). Atau ia
kurang menghargai (aspek afektif) pendapat orang lain karena setiap teman sekelanya
dianggap sebagai saingan yang harus dikalahkan (Lie:2002). Hal ini juga terjadi pada
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pembelajaran PKn di persekolahan. Sehingga akhir-akhir ini, PKn mendapat sorotan tajam
dari berbagai pihak karena terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dengan
perilaku warga negara yang semakin memprihatinkan. Tawuran antar warga, banyaknya
remaja yang terlibat narkoba, praktek korupsi yang merajalela yang pada hakekatnya hal
tersebut bertentangan dengan nilai-nlai keyakinan, kejujuran, tanggung jawab, perlu perhatian
semua pihak. Selain permasalahan tersebut, dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah
tidak jarang peserta didik menganggap mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran yang
membosankan, tidak menarik, dan monoton. Bagaimana tidak, hal ini bisa terjadi kalau dalam
proses pembelajaran guru lebih menekankan pengajaran daripada pembelajaran. Artinya guru
hanya mentransfer ilmu yang dimilikinya saja tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik
sebagai subjek pembelajar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran PKn mutlak
harus dilaksanakan agar dapat membuahkan hasil belajar yang optimal berupa perubahan
pengetahuan dan keterampilan sosial yang akhirnya dapat membentuk a smart and good
Citizenship.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, saat ini telah dikembangkan pendekatan
pembelajaran yang dinamakan contexstual teaching and learning atau pendekatan kontekstual
yang merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu guru untuk dapat mengaitkan
antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta
didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan aplikasinya dalam
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Depdiknas, 2002:5). Jadi dalam
Contextual Teaching and Learning (CTL), peserta didik tidak hanya mendapat pengetahuan
teoritis saja tetapi juga mampu menjadi bagian dari masyarakat yang bisa memberikan
kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dilingkungan
sekitarnya. Sebab dalam CTL, lingkungan sekitar peserta didik merupakan salah satu sumber
belajar.
Model project citizen merupakan suatu bentuk praktik kewarganegaraan yang dirancang
untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar
praktik empirik serta mendorong peserta didik mempunyai kompetensi kognitif, afektif, dan
psikomotorik (Budimansyah, 2002: 3). Selain itu, model pembelajaran ini dapat melatih
peserta didik untuk dapat bertanggung jawab, mampu menilai dan memberikan pengaruh
terhadap kebijakan umum serta mampu berperan serta aktif dalam kegiatan antar peserta
didik, antar sekolah, dan antar masyarakat. Dengan menggunakan model pembelajaran ini
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dalam pembelajaran PKn peserta didik dapat menginternalisasi dan mengaplikasikan
pengetahuan yang diperolehnya di sekolah dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi
lagi ketimpangan perilaku dalam masyarakat yang terkadang menyoroti mata pelajaran PKn.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, karena
penulis menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung dalam suatu
lembaga berdasarkan situasi yang sebenarnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sudjana
dan Ibrahim (1989:64) bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan
kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau perhatian kepada masalah-masalah
aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan”.
Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif, karena fokus
permasalahan yang diteliti memerlukan pengamatan yang mendalam (Moleong, 2004:27)
dalam lingkup kehidupannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa satu
dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1998:5). Sedangkan bentuk penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus mengingat kajian masalah yang diteliti
sedang berjalan atau dilaksanakan di sebuah lembaga sekolah (Arikunto, 2002:129-130) yang
telah menggunakan model project citizen kurang lebih tiga tahun.
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Cicalengka wilayah
kabupaten Bandung. Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan secara purposif (bertujuan)
karena dalam metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan tidak
menggunakan populasi dan sampel yang banyak”. Sampel dalam penelitian kualitatif
biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini
adalah Guru PKn SMA Negeri 1 Cicalengka dan Peserta didik Kelas X MIPA 4 SMA Negeri
1 Cicalengka.
Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dengan dibantu oleh
beberapa teknik pengumpulan data yang lainnya, sebagai berikut:
1. Observasi dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan
terhadap objek permasalahan yang sedang dikaji (Nasution, 1998:122). Hal-hal yang
diamati dalam penelitian ini adalah pelaku, proses pembelajarandari awal sampai akhir,
aspek fisik yang meliputi ruang kelas, sekolah dan hal lain yang mendukung, peruatan
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guru dan peserta didik, benda-benda hasil kegiatan peserta didik serta dokumendokumen yang mendukung, perasaan emosi yang dirasakan dan dinyatakan.
2. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara (Arikunto,2002:132). Penggunaan teknik wawancara
bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran orang lain
secara lebih mendalam (Nasution, 1998:73).
3. Studi Dokumentasin yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasati, notulen rapat, legger, agenda, dan
sebagainya. (Arikunto,2002:234). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini
tentunya dokumen yang berhubungan dengan maslah yang sedang diteliti, seperti foto
kegiatan portofolio dan dokumen lainnya yang menunjang.
4. Studi Literatur yaitu mempelajari berbagai buku-buku, arsip-arsip, majalah ilmiah atau
sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan fokus permasalahan yakni model
project citizen dengan contextual teaching and learning.
Kemudian teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Data direduksi melalui pembuatan abstrak.
Moleong (2004:190) mengatakan bahwa abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman
yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di
dalamnya”. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian
dikategorisasikan pada langkah berikutnya sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis
data ini adalah mengadakan pemeriksaaan keabsahan data berupa Analisis data yang Proses
pelaksanaannya dimulai sesudah meninggalkan lapangan, sebab jika pelaksanaan baru
dimulai ketika penelitian selesai maka akan sangat merepotkan penulis. Selanjutnya
mengemukakan langkah-langkah yang bisa diikuti dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:
Reduksi Data, Display Data dan Mengambil Kesimpulan serta verifikasi (Nasution,
1998:129)..
HASIL DAN PEMBAHASAN

Model merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam
melakukan sesuatu kegiatan. Menurut Sapriya (2002:103) “model merupakan wakil dari
sesuatu. Model dapat berupa bentuk asli (prototype) suatu benda, maket fisik seperti model
skala rumah, kapal atau bisa juga diagram. Sedangkan Joyce dan Weil memberikan definisi
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model mengajar sebagai “suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun
kurikulim, mengatur materi pelajaran dan memberikan petunjuk pada pengajar di kelas dalam
seting pengajaran atau seting lainnya”. Pengajaran jangan hanya semata-mata menyangkut
kegiatan guru mengajar tapi lebih menitikberatkan pada aktivitas belajar murid. Berdasarkan
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan sebuah praktek
belajar yang dirancang untuk dapat meningkatkan efektivitas belajar peserta didik yang
mencakup seluruh potensi yang dimiliki baik kognitif, afektif dan psikomotorik guna
mencapai tujuan pembelajaran.
Model project citizen
Menurut Budimansyah (2002:13) portofolio atau project citizen diartikan sebagi benda
fisik, sebagai suatu proses pedagogis maupun sebagai adjective. Sebagai suatu wujud benda
fisik, fortofolio merupakan bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta
didik yang disimpan pada suatu bundel. Sebagai suatu proses pedagogis, portofolio
merupakan collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik baik
yang berwujud pengetahuan (kognitif), maupun nilai dan sikap (afektif), dan keterampilan
(skill). Sedangkan sebagi suatu adjective, portofolio sering disandingkan dengan konsep lain
seperti pembelajaran dan penilaian. Jika disandingkan dengan pembelajaran, maka portofolio
sering disebut dengan pembelajaran portofolio, dan jika disandingkan dengan penialaian,
maka dikenal dengan penilaian portofolio.
Selanjutnya Fajar (2004:47) mengemukakan bahwa portofolio adalah suatu kumpulan
pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduanpandan yang ditentukan. Dalam model pembelajaran ini, setiap portofolio berisi karya terpilih
dari satu kelas peserta didik secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif memilih,
membahas, mencari data, mengolah data, menganalisis dan mencari pemecahan terhadap
suatu masalah yang dikaji. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sapriya (2002:207) bahwa
portofolio merupakan kumpulan karya terpilih peserta didik yang berguna dan terintegrasi
yang diseleksi menurut panduan yang ditetapkan. Panduan ini beragam sesuai subjek/disisplin
dan tujuan penilaian portofolio. Pendapat tersebut diperkuat oleh Somardi (2001:50) yang
menyatakan bahwa:
“Portofolio merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang
menggambarkan rencana peserta didik di kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik
yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas
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secara keseluruhan. Portofolio merupakan karya terpilih peserta didik dalam kelas secara
keseluruhan yang bekerja secara kooparatif membuat kebijakan publik untuk membahas
pemecahan masalah kemasyarakatan”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model project
citizen merupakan sebuah model pembelajaran yang dikemas oleh para ahli pendidikan untuk
dapat meningkatkan kebermaknaan belajar bagi peserta didik. Sehingga dengan pembelajaran
ini peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki baik kognitif,
afektif, dan psikomotorik.
Menurut Budimansyah (2002:4-7) model project citizen dilandasi oleh beberapa
pemikiran berikut:
1) Empat pilar pendidikan yang dirancang oleh UNESCO yaitu learning to do,
learning to know, learning to be, learning to life together.
2) Pandangan konstruktivisme yang menitik beratkan pada pengetahuan yang
dibangun sendiri oleh peserta didik.
3) Democratic teaching, mengupayakan sekolah sebagai pusat kehidupan demokratis
melalui proses pembelajaran demokrasi dengan democratic teaching dimana
pembelajaran dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yang menghargai kemampuan,
menjungjung

tinggi

keadilan,

menerapkan

persamaan

kesempatan

dan

memperhatikan keragaman peserta didik.
Selanjutnya Budimansyah (2002:8-13) mengemukakan mengenai prinsip-prinsip
pembelajaran project citizen, yaitu “prinsip belajar peserta didik aktif, kelompok belajar
kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan reactive teaching”. Untuk lebih jelasnya
gambaran mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio yang dapat dilakukan
dipersekolahan yaitu sebagai berikut:
1.

Mengidentifikasi masalah

Untuk melatih kepekaan peserta didik hendaknya guru menjadikan masalah-masalah
yang ada di lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber belajar. Untuk mengidentifikasi
masalah kelas dibagi kedalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang dan peserta didik
diberi pekerjaan rumah yang meliputi wawancara, mencari informasi dari sumber media masa
baik cetak maupun elektronik.
2.

Memilih masalah untuk kajian kelas

Hal yang harus dilakukan yaitu:
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a) Membuat daftar masalah
b) Melakukan pemungutan suara
3.

Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas
a) Mengidentifikasi sumber-sumber informasi
b) Mengulas panduan-panduan untuk memperoleh dan mendokumentasikan
informasi berkaitan dengan tata krama sopan santun dalam mengunjungi
sumber-sumber informasi.
c) Mengumpulkan informasi

4.

Mengembangkan portofolio kelas langkah-lagkahnya sebagai berikut:
a) Membagi kelas ke dalam empat kelompok
b) Mengulas tugas-tugas dan rinciannya untuk portofolio
c) Menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim-tim penelitian
d) Membuat portofolio

Dalam penyususnan portofolio ini, terdapat spesifikasi portofolio dan kelompok
portofolio, yaitu:
a)

Spesifiksi Portofolio: a) Portofolio Seksi Penayangan; b) Portofolio seksi
dokumentasi

b) Kelompok Portofolio terdiri dari: Kelompok portofolio satu, Kelompok portofolio
dua, Kelompok portofolio tiga, Kelompok portofolio empat.
5. Penyajian portofolio (show case), tujuannya yaitu untuk:
a) Menginformasikan

kepada

hadirin

tentang

pentingnya

masalah

yang

diidentifikasi di masyarakat.
b) Menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif sehingga hadirin dapat
memahami keuntungan dan kebijakan dari setiap kebijakan.
c) Mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik untuk
mengatasi masalah tersebut.
d) Untuk membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam
masyarakat dan lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif terkait kebijakannya.
6. Merefleksi pengalaman belajar, maksudnya yaitu bercermin pada pengalaman
belajar yang baru saja dilakukan oleh peserta didik baik secara perorangan maupun
kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan pada kelas secara klasikal. Pertama-tama
guru mengkondisikan peserta didik untuk merenungkan pengalaman belajarnya yang
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telah dilakukan mulai sejak tahap kegiatan mengidentifikasi sumber-sumber
informasi, mengumpulkan data dan informasi, membuat portofolio kelas dan
menyajikannya dihadapan dewan juri.
Contextual Teaching Learning
Menurut Depdiknas (2002:5) contextual teaching and learning (CTL) adalah :
“Konsep belajar yang membantu guru untuk mnegaitkan antara materi yang diajarkan
dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan
antara antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka
sebagai anggota keluarga, masyarakat dengan melibatkan tujuh komponen utama
pembelajaran efektif yaitu konstuktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar,
pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya”.
Pembelajaran kontekstual dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa anak belajar dengan
lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak
“mengalami” apa yang dipelajarinya sehingga menghasikan pembelajaran yang penuh makna
dan peserta didik memiliki bekal untuk memecahkan persoalan yang terjadi di lingkungan
kehidupannya. Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen (pilar) utama
(depdiknas:10-20), yaitu:
a)

Konstruktivisme (contructivism)

b) Menemukan (inquiry)
c)

Bertanya (questioning)

d) Masyarakat belajar (learning community)
e)

Pemodelan (modeling)

f)

Refleksi (reflection)

g) Penilaian sebenarnya (authentic Assesment)
Selanjutnya mengenai karakteristik dari Contextual Teaching and Learning menurut
Depdiknas (2002:20-21) yaitu:
“1) kerjasama, 2) saling menunjang, 3) menyenangkan dan tidak membosankan, 4)
belajar dengan bergairah, 5) pembelajaran terintegrasi, 6) menggunakan berbagai sumber, 7)
peserta didik aktif, 8) sharing dengan teman, 9) peserta didik kritis dan guru kreatif, 10)
dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya peserta didik, 11) laporan pada
orang tua peserta didik tidak hanya raport tapi hasil karya peserta didik, laporan hasil
praktikum, karangan peserta didik dan lain-lain”.
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pelaksanaan model
penbelajaran berbasis portofolio dalam proses pendekatan kontekstual, bahwa model project
citizen yang diterapkan di SMA Negeri 1 Cicalengka dapat mengembangkan kemampuan
peserta didik pada tujuh pilar CTL. Tujuh komponen tersebut, yakni peserta didik dapat
membangun pengetahuan sendiri yang dimilikinya (contructivism), peserta didik mampu
menemukan sendiri pengetahuannya (Inquiry), peserta didik memiliki kemampuan bertanya
(questioning), terbentuk masyarakat belajar (learning community), terjadi pemodelan
(modeling), peserta didik dapat melakukan refleksi (reflection), dan dapat menyelenggarakan
penilaian sebenarnya (authentic assesment).
Kemampuan membangun sendiri pengetahuannya (contructivism) pada diri peserta
didik tampak sejak awal hingga berakhirnya proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari
kegiatan peserta didik, dimana mereka diajak berpikir untuk bisa mengetahui permasalahan
yang ada di lingkungan sekitarnya kemudian dilibatkan dalam memecahkan permasalahan
tersebut secara aktif. Setiap peserta didik diberi kebebasan mengemukakan ide dan
gagasannya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan yang terjadi.
Selain itu, mereka dituntut untuk mengemukakan apa saja solusi yang bisa ditempuh guna
menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di masayarakat, sehingga civic participation
yang merupakan salah satu life skill yang perlu disiapkan untuk menjadi a good and smart
citizenship dalam diri peserta didik dapat diasah dan dikembangkan. Tentunya dalam hal ini,
ide yang mereka dapatkan untuk memecahkan masalah dapat mereka dapatkan dari hasil
wawancara, penelusuran di media cetak, dan sebagainya. Sehingga mereka aktif membangun
pengetahuannya sendiri.
Kemampuan menemukan sendiri (inquiry) pengetahuan pada diri peserta didik terlihat
ketika mereka terjun langsung ke lapangan mencari berbagai data, fakta atau informasi yang
dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang mereka kaji bersama kelompoknya.
Berbagai informasi dalam melengkapi data dan fakta tersebut dapat mereka peroleh melalui
wawancara, observasi lapangan, mengutip di media masa baik elektronik maupun cetak.
Sehingga informasi yang diperoleh tersebut tidak diberikan langsung oleh guru, melainkan
hasil pencarian mereka di lingungan sekitarnya. Dalam hal ini lingkungan kehidupan peserta
didik dapat dijadikan sumber belajar. Disinilah proses pembelajaran kontekstual berlangsung.
Selanjutnya mengenai kemampuan bertanya (questioning) pada diri peserta didik bisa
dilihat ketika peserta didik berdiskusi dengan teman-temannya. Peserta didik dapat
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melakukan sharing berbagai pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu, kemampuan peserta
didik bertanya dapat dilihat juga pada saat wawancara dengan narasumber, baik yang ada di
sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kegiatan ini, tentu berdampak positif terhadap
pembentukan karakter peserta didik, yakni aspek kebaranian peserta didik dapat terasah.
Dengan dibentuknya kelompok-kelompok belajar jelas terlihat bahwa dalam model
pembelajaran ini dapat menciptakan learning community karena peserta didik belajar dalam
bentuk kelompok sehingga peserta didik saling berbagi (sharing) pengetahuan dengan teman
yang lainnya. Karena dalam konsep learning community disarankan agar hasil belajar berupa
pengetahuan diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Selain itu, menurut Hamalik (2001,
116) dengan learning community ini tujuan dari dinamika kelompok dapat tercapai karena
dapat mengembangkan kreativitas dan hubungan-hubungan antarinsani dikalangan peserta
didik di kelas. Melalui learning community, peserta didik juga dapat mengenal konsep
masyarakat dalam konteks yang sebenarnya meskipun dalam tataran yang sempit.
Selanjutnya mengenai kemampuan peserta didik dalam membuat model (modeling)
dapat terlihat pada saat gelar kasus (show case) di akhir penyajian hasil karya peserta didik.
Pada tahap tersebut setiap kelompok menampilkan temuannya masing-masing yang
dilengkapi dengan pemodelan perilaku dalam bentuk kreasi seni dan atau peragaan. Melalui
pemodelan ini, pengetahuan yang diserap peserta didik akan semakin bermakna karena
peserta didik sendiri diajak untuk mengalami sendiri apa yang mereka ketahui dari
pengetahuan yang digalinya. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning)
dan penuh makna dapat tercapai.
Kemampuan peserta didik dalam merefleksi (reflection) pengalaman belajarnya tampak
ketika mereka bersama guru melakukan perenungan bersama di akhir pembelajaran. Refleksi
adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau dilakukan di masa lalu. Sehingga
dalam kegiatan ini peserta didik memperoleh gambaran tentang apa yang harus dilakukannya
di masa yang akan datang dan memperoleh pengetahuan penuh makna (meaningfulness) yang
berguna bagi kehidupannya.
Dalam setiap kegiatan tentunya akan senantiasa dilakukan proses penilaian. Penilaian
dalam pembelajaran berbasis portofolio ini tidak hanya dilakukan guru terhadap peserta didik
saja, tetapi peserta didik juga dapat melakukan penilaian. Kegiatan ini disebut dengan
penilaian sebenarnya (authentic assesment). Kegiatan penilaian terhadap proses pembelajaran
yang dilakukan peserta didik di mulai sejak awal sampai akhir pembelajaran melalui proses
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saling menilai antar teman tentang proses maupun hasil belajarnya masing-masing. Dengan
demikian, objek penilaian pun tidak hanya hasil belajar kognitif semata tetapi semua aktivitas
dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini jelas terlihat suasana demokratis di kelas
dapat dikembangkan.
Implikasi pelaksanaan model project citizen membuat peserta didik dapat memberikan
solusi alternatif dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat
sehingga dengan demikian tujuan dari pendekatan kontekstual (CTL) yaitu menjadikan
lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber pembelajaran dapat tercapai. Karena peserta
didik mampu mengaitkan materi yang telah diberikan guru dengan situasi dunia nyatanya dan
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pembelajaran berbasisis project
citizen dalam pendekatan contextual teaching and learning, dapat disimpulkan bahwa
Pelaksanaan model project citizen dalam mata pelajaran PKn di Kelas X MIPA 4 SMA
Negeri 1 Cicalengka berimplikasi luas, karena dapat mengembangkan dan membekali peserta
didik dengan sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan peserta didik,
yaitu civic life, civic skill, dan civic partisipation sebagai bekal untuk menjadi warganegara
yang baik (a good citizenship). Dengan demikian, pelaksanaan model project citizen dengan
pendekatan kontekstual dapat mendukung pencapaian pembelajaran demokrasi di
persekolahan, karena peserta didik diberi kebebasan berpikir dan berpendapat, sehingga kelas
dapat tercipta sebagai laboratorium demokrasi.
Dengan demikian Pelaksanaan model project citizen dalam mata pelajaran PKn di
Kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Cicalengka dapat menerapkan ketujuh komponen
pembelajaran yang terdapat dalam CTL. Karena peserta didik dapat membangun
pengetahuannya sendiri (construktivisme) melalui aktivitas bertanya (questioning) dan
menemukan (inquiry) sendiri pengetahuannya dalam konteks masyarakat belajar (learning
community) dengan melakukan pemodelan (modeling) sehingga peserta didik diajak untuk
dapat mengalami apa yang mereka pelajari melalui aktivitas modeling ini. Sehingga akhirnya
peserta didik dapat merefleksikan pengalaman belajarnya dan melakukan penilaian
sebenarnya antara guru dengan peserta didik serta peserta didik denga peserta didik.
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Dengan dapat diterapkannya ketujuh komponen yang terdapat pada pendekatan
kontekstual dalam pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran PKn di Kelas X
MIPA 4 SMA Negeri 1 Cicalengka maka tujuan dari Contextual Teaching and Learning dapat
tercapai. karena peserta didik mampu mengaitkan materi dengan situasi dunia nyatanya
sehingga proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk peserta didik
menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri yang pada akhirnya proses belajar
peserta didik lebih menyenangkan dan bermakna bagi kehidupannya.
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URGENSI PENGUATAN ETIKA DIGITAL PADA SISWA
DALAM MENANGGULANGI HOAX MELALUI
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Anggi Yoga Pramanda
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Anggiyoga3@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penguatan etika digital pada siswa
dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) melalui mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara. Validitas data yang diperoleh dengan trianggulasi data . Analisis data menggunakan
analisis interaktif yaitu persiapan, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan cukup penting untuk dapat mengakomodir visi
kewarganegaraan di era digital citizenship dengan menyiapkan para siswa memiliki kompetisi
ekonomi, produktivitas kerja yang kompleks, keamanan global, dan perkembangan media internet
yang sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi. Aspek-aspek kecakapan yang dikembangkan
untuk membekali siswa menjadi warga negara digital diantaranya meliputi civic literacy, global
citizenship, digital citizenship. Pengembangan warga negara digital yang baik dapat dilakukan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan dengan memasukan komponen-komponen digital citizenship kedalam
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Sembilan komponen kewarganegaraan digital
tersebut dikategorikan ke dalam tiga kategori pemanfataannya , sehingga Pendidikan
Kewarganegaraan bukan hanya sebagai resources informasi, namun juga menyiapkan attitude dan self
control bagi warganet terutama dikalangan siswa
Kata Kunci : Etika Digital, Hoax, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN
Kemajuan globalisasi berkembang semakin cepat dengan adanya pemanfaaatan dari
kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi telah melahirkan kemudahan bagi manusia untuk saling berinteraksi satu sama
lain. Jarak bukan lagi permasalahan untuk menjalin komunikasi. Sehingga manusia dapat
berinteraksi dengan manusia yang lain kapanpun dimanapun. Dalam dasawarsa terakhir
bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah merubah transformasi tatanan sosial
masyarakat. Kebanyakan dari proses perubahan ini didasarkan kepada produksi informasi.
(Kalidjernih 2011:67). Dampaknya yang meluas dan komprehensif sehingga membawa
perubahan pula di dalam sektor-sektor yang dimasukinya.
Kehadiran internet membuat semua orang dapat dengan mudah menjadi penyebar
informasi. Media sosial facebook, twitter, instagram, dan path

menjadi wahana baru

berekspresi dan beropini yang memungkinkan orang berbicara maupun menulis secara bebas
ke publik tentang apa saja. Media sosial saat ini tidak lagi sebagai sarana interaksi dan
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komunikasi, tetapi sudah menjadi sarana dalam pengakuan akan jati diri, online shop, bertukar
pikiran, bahkan efek lain yang ditimbulkan munculnya fenomena baru sepert ujaran
kebencian, penipuan online, berita bohong, dan sejenisnya.
Kondisi tersebut bisa menjadi peluang positif namun juga bisa menjadi peluang yang
mampu menciptakan disintegrasi bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang
dihadapkan dengan maraknya peredaran berita bohong, hoax, ujaran kebencian yang viral
baik di media online maupun media sosial.
Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena media
sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang
terjadi di media online semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang
bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat
kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep
tentang kebhinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk
melalui media sosial. Di sisi lain, persoalan mengatasi kegaduhan di media sosial melalui
penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem
yang demokratis.
Berdasarkan penelitian Kominfo setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja Indonesia
sudah sangat akrab dan sering menghabiskan waktu dengan dunia digital, dan pengawasan
orang

tua

terhadap

anak

dalam

menggunakan

media

digital

sangat

lemah.(https://kominfo.go.id/index/php diakses pada tanggal 2 Desember 2017) Lemahnya
pengawasan orang tua tersebut disebabkan orang tua yang kurang menguasai dan ketinggalan
dalam penggunaan media digital. Berdasarkan fenomena tersebut, adanya perilaku yang
menujukkan pada penuruan moral dan etika remaja saat ini adalah lemahnya pengawasan
orang tua terhadap anak, dan terlalu permisifnya orang tua terhadap penggunaan gadget pada
anak. Padahal tidak semua informasi pada media digital layak dikonsumsi oleh anak,
penggunaan media sosial yang cenderung digunakan sebagai media untuk membully, hate
speech atau ujaran-ujaran kebencian yang tersebar di media digital, cyber crime, pornografi
dan lain-lain, merupakan konten-konten negatif yang terdapat dalam media digital.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, pendidikan memiliki peran yang penting dalam
mengajarkan dan menumbuhkan kewarganegaraan digital kepada peserta didik sebagai
warga negara muda.

Salah satu mata pelajaran yang mampu menumbuhkan kerakter

kewarganegaraan digital pada peserta didik adalah melalui mata pelajaran PKn. Budimansyah
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(2010: 9) mengemukakan dalam praktiknya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. .
Selain itu, diperlukan pula adanya pendidikan dan ketrampilan khusus dalam
menyiapkan warga negara agar dapat berkontribusi serta memasuki masyarakat digital, yakni
dibekali dengan pengetahuan Digital Citizenship sebagai seperangkat karakteristik dari warga
negara digital. Digital citizenship is the ability to participate in society online (Mossberger,
Karen. Dan Tolbert, Caroline. 2008:1).
Mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran yang mengemban tugas membentuk
karakter warganegara, harus membimbing siswa untuk menjadi warga digital yang beretika.
Isman. Dkk (2014: 73) mengemukakan yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital
adalah kemampuan warganegara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten,
memahami konten digital dan dapat menilai kredibiitasnya, membuat, meneliti dan
berkomunikasi dengan alat yang tepat, serta berpikir kritis tentang peluang etis dan tantangan
dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam
penggunaannya.
Oleh karena itu, untuk memasuki masyarakat jaringan diperlukan pengetahuan dan
ketrampilan terutama tentang etika yang harus dimiliki oleh setiap warga negara digital.
Pemahaman akan etika digital ini diharapkan mampu membawa warga negara digital ke arah
yang lebih positif sehingga terwujud misi Smart And Good Citizen. Sebagaimana Visi
Kurikulum dan Pembelajaran PKn di Abad ke-21 pada dasarnya terpusat pada pengembangan
“learning intellegence” dalam dimensi- dimensi “Social, cultural. political, economic, and
technological intelligences…” (Winataputra dan Budimansyah 2012:3). Warga negara di
Abad ke-21 diharapkan menjadi “Civic Learner”(warga negara pembelajar) melalui
pengembangan kecerdasan belajar. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi hal yang
tidak bisa dihindari oleh warga negara. Sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi
dari warga negara sebagai sebuah pegangan dan pemahaman bagi warga negara untuk
bagaimana hidup dalam era digital citizenship.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menulis artikel untuk memberikan alternatif
mengenai urgensi penguatan etika digital pada siswa untuk menanggulangi penyebaran hoax
melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.
Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Peneliti
berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan,
observasi lapangan, studi dokumen yang berhubungan dengan objek masalah urgensi
penguatan etika digital pada siswa untuk menanggulangi penyebaran hoax melalui mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunkan teknik sampling yang
sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling. Menurut
Sugiyono(2010:300) menyebutkan bahwa “Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Purposive sampling pada penelitian ini
adalah Pakar Pendidikan Kewarganegaraan. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara (interview),jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Uji validitas data penelitian ini menggunakan
trianggulasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Praktik Kewarganegaraan Siswa di Era Digital
Saat ini siswa memiliki kehidupan digital dan mendapatkan keuntungan dari
penggunaan teknologi, sekolah memiliki kesempatan untuk membantu siswa membangun
ketrampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di
komunitas online global.Di tengah era kemajuan di bidang teknologi terutama teknologi
informasi dan komunikasi siswa dihadapkan dengan perubahan. Perubahan akibat kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi kehidupan siswa terutama praktik
kewarganegaraan siswa baik itu pengaruh positif maupun negatif dimana siswa lebih
dimudahkan dalam melakukan berbagai aktifitas. Praktik kewarganegaraan siswa yang dulu
konvensional telah berubah menjadi digital, siswa dihadapkan bukan hanya sebagai warga
negara konvensioanal namun juga telah menjadi warga negara digital akibat perkembangan
teknologi yang ada.
Pengaruh positif dari kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ialah
bahwa praktik kewarganegaraan siswa lebih mudah, efisien, dan cepat karena teknologi yang
ada bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar karena ilmu akan berkembang sesuai dengan
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kemajuan zaman. Sedangkan pengaruh negatif dari kemajuan teknologi ialah tidak semua
informasi yang didapatkan melalui teknologi dapat dikatakan valid dalam hal, apakah
informasi tersebut jelas atau tidak kebenarannya sehingga informasi yang didapatkan harus
disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik.
Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut sehinga
menyebabkan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Informasi sekarang tidak hanya bisa
di dapatkan lewat media cetak saja namun sekarang hanya dengan genggaman, informasi
apapun dapat diakses seketika itu juga. Dengan banyak informasi tersebut menimbulkan suatu
heterogenitas informasi yang mana informasi tersebut sangat kompleks yang mana terdapat
beberapa informasi belum tentu kebenarannya, sehingga perlu sesuatu upaya yang
dipersiapkan untuk siswa untuk menghadapi era informasi sekarang.
Era informasi sekarang perlu mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengolah
informasi yang ada. Peserta didik harus mampu memfilter yang mana informasi itu benar dan
salah. Salah satu bekal yang perlu diberikan kepada peserta didik dengan penanaman etika
atau norma. Norma dunia maya maupun dunia nyata tidaklah jauh berbeda, karena pada
dasarnya norma atau etika itu berkembang mengikuit perubahan yang ada. Siswa disini tidak
hanya dibekali kemampuan teknis dalam hal penggunaan media digital, namun siswa juga
harus dibekali dengan kemampuan non teknis seperti kemampuan untuk dapat menganalisis
suatu informasi sehingga siswa tidak ikut terjerumus ke dalam informasi yang salah.
B. Pengupayaan Digital Citizenship ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Perkembangan teknologi yang kian pesat menimbulkan suatu gejala yang disebut
sebagai generasi milenial. Generasi ini disebut sebagai gejala anak-anak yang sudah akrab
dengan teknologi informasi dan komunikasi sejak masih dini yang akan berbeda dengan orang
dewasa yang akrab dengan teknologi baru. Pendidikan Kewarganegaraan cukup penting untuk
dapat mengakomodir visi kewarganegaraan di era digital citizenship saat ini. Upaya untuk
merespon perubahan masyarakat global dan tantangan yang menyertainya dengan melalukan
revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyiapkan para siswa memiliki kompetisi
ekonomi, produktivitas kerja yang kompleks, keamanan global, dan perkembangan media
internet yang sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi.
Aspek-aspek kecakapan yang dikembangkan untuk membekali siswa menjadi
warga negara digital diantaranya meliputi civic literacy, global citizenship, digital citizenship.
Digital citizenship melalui pemahaman tentang keamanan menggunakan internet, mengetahui
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internet, mengetahui cara menemukan mengatur dan membuat konten digital, pemahaman
tentang cara berperan untuk meningkatkan tanggung jawab dalam interaksi antarbudaya, serta
pemhaman tentang hak dan kewajiban menggunakan media internet. Aspek ketiga menjadi
penting dan lebih mendesak karena media internet merupakan jalan masuk untuk menerapkan
civic literacy ke dunia global atau global citizenship
Pendidikan di abad ini menekankan pada pembelajaran dan ketarmpilan yang
inovatif, pembelajaran hidup dan ketrampilan berkarir, serta pemanfaatan media informasi
dengan menggunakan ketrampilan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu perlu
mengupayakan digital citizenship ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Menjawab
bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengupayakan digital citizenship.
Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengikuti perubahan sesuai dengan
perubahan zaman. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata
pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai ke jenjang pendidikan
tinggi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan untuk pembentukan
warga negara yang mampu untuk memahami hak-hak dan kewajibannya sebagi warga negara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Pendidikan Kewarganegaraan juga
merupakan bidang kajian yang multidimensional dengan konteks lintas bidang keilmuan.
Objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan sudah meluas dari embrionya, sehingga kajjian
Pendidikan

Kewarganegaraaan

baik

program

kurikuler

maupun

sosial

culture

kewarganegaraan sangat cocok untuk melakukan bagaimana penguatan etika digital terutama
bagaimana menanggulangi hoax yang mana bisa mencangkup kajian etika dan teknologi yang
mana kajian tersebut tidak dapat disampaikan melalui mata pelajaran yang lain.
Untuk membangun kewarganegaraan digital, Pendidikan Kewarganegaraan
menekankan pada pengembangan peserta didik untuk memiliki sikap dan kemauan untuk
dapat berinteraksi dengan sesama warga negara baik di dalam lingkungan kehidupan
bermasyarakat maupun dunia maya dengan selalu menjaga harkat dan martabat manusia
dengan memiliki sikap simpati dan respek. Respek disini diartikan sebagai kemampuan
seseorang untuk dapat menjaga dirinya agar tidak merugikan orang lain. Hal tersebut juga
mendukung bahwa urgensi penguatan etika digital sangatlah cocok dilakukan melalui
Pendidikan Kewarganegaraan karena dengan adanya sikap respek maka seseorang tadi tidak
akan melakukan perbuatan penyebaran hoax yang mana dapat merugikan atau menggangu
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hak-hak orang lain. Dengan kata lain maka peran Pendidikan Kewarganegaraan bukan saja
sebagai resources informasi, melainkan menyiapkan atttitude dan self control bagi warganet.
C. Pengembangan Warga Negara Digital
Pengembangan warga negara digital yang baik dapat dilakukan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan dengan memasukan komponen-komponen digital citizenship kedalam
pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan

di

sekolah.

Sembilan

komponen

kewarganegaraan digital tersebut dikategorikan ke dalam tiga kategori pemanfataannya.
Pertama, di lingkungan belajar dan akademis. Kurikulum 2013 saat ini tidak lagi
bertumpu pada sumber belajar guru saja, namun juga peserta didik harus mampu untuk
mencari materi belajar yang lain dengan berbagai sumber sehingga sekarang lebih kearah
student center learning. Komponen kewarganegaraan digital pada lingkungan ini yang dapat
dikembangkan adalah akses digital. Komponen akses digital ini siswa diberikan kesempatan
yang sama rata untuk mengakses informasi dari berbagai media baim dari internet maupun
sumber yang lain. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat
memilih sendiri informasi apa yang benar atau valid sehingga dapat dijadikan sebagai sumber
belajarnya. Komponen selanjutnya komunikasi digital, yaitu komponen untuk dapat bertukar
informasi dan informasi sesama warga negara dalam jaringan atau melalui perangkat digital.
Di dalam Pendidkan Kewarganegaraan pemberian tugas ataupun sebagai sarana untuk
melakukan penilaian terhadap siswa dapat dilakukan dengan aplikasi-aplikasi yang ada,
sehingga jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut dapat dikoreksi dengan cepat dan
terbukti kebenarannya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sedangkan komponen
yang ketiga, literasi digital. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan literasi digital
dapat dilakukan dengan mencari materi-materi di media digital, yang mana dalam mencari
informasi tersebut harus juga berpedoman pada penggunaaan teknologi yang baik dan benar
sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga tidak mencari informasi yang
belum jelas kebenaranya.
Kedua, di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Setiap warga negara dapat
menggunakan teknologi digital yang ada untuk dapat berpendapat, berekspresi,
berkomunikasi dalam dunia digital yang ada. Namun dengan adanya hak digital tersebut juga
harus diimbangi dengan bahwa tidak semua perbuatan yang dilakukan di dunia digital itu
selalu bermanfaat. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan dapat melatih peserta didik
untuk dapat mengajarkan kepada siswa untuk dapat memahami hak-hak orang lain sehingga
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tidak merugikan orang lain, seperti contoh penyebraan berita hoax. Komponen selanjutnya
etiket digital, Pendidikan Kewarganegaraan sendiri dapat mengajarjan tentang nilai-nilai
dasar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada hakikatnya
dunia nyata dan dunia maya adalah sama. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan sikap untuk
saling menghargai dan menghormati jangan sampai melakukan penyebaran informasi yang
tidak benar karena dapat menimbulkan gesekan dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen
ketiga, keamanan digital. Pendidikan Kewarganegaraan selalu melakukan penanaman agar
menjadi warga engara yang baik. Nilai kejujuran harus selalu diutamakan untuk menjadi
warga negara yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dapat kita aplikasikan dengan selalu mencantumkan sumber kutipan agar
terhindar dari kasus plagiarisme, sehingga penulis tidak akan merasa dirugikan akibat
perbuatan yang kita lakukan.
Sedangkan pemanfaatan yang terakhir dalam kehidupan siswa di luar lingkungan
sekolah, yaitu hukum digital, Transaksi digital dan kesehatan digital. Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan juga menekankan pada pengetahuan warga negara tentang
sistem hukum di Indonesia. Siswa dibekali untuk dapat mengerti bagaimana perbuatan
hukum, dan peraturan hukum khususnya dalam bidang teknologi, seperti Undang-Undang
ITE maka diharapkan siswa dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar
Undang-Undang ITE seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, penyadapan situs secara
ilegal (hack), penipuan online,dan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hak orang
lain terutama dibidang teknologi.
Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan yang bidang kajiannya sangat
multidemensional sehingga cocok untuk dapat mengembangkan komponen-komponen
tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan di lain sisi untuk dapat mengajarkan peserta didik
melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, namun peserta didik juga harus dibekali kemampuan
untuk dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini dengan bijak
tanpa harus melunturkan semangat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan
karakter peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang ideal
diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan ditopang oleh sejumlah mata pelajaran lain
yang relevan untuk memperkuat aspek etika warga negara, sehingga mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter
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peserta didik. Melihat dari manfaat dan tingkat kepentingannya, kemudian mengapa
pendidikan karakter terutama bagaimana meningkatkan etika digital siswa perlu dilakukan
melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

KESIMPULAN
Urgensi penguatan etika digital pada siswa melalui mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu
mata pelajaran yang mengusung pendidikan karakter. Di tengah majunya perkembangan
teknologi, pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting untuk membekali peserta
didik. Upaya untuk merespon perubahan masyarakat global dan tantangan yang menyertainya
dengan melakukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyiapkan para siswa
memiliki kompetisi ekonomi, produktivitas kerja yang kompleks, keamanan global, dan
perkembangan media internet yang sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membentuk karakter kewarganegaraan
digital siswa sebagai mata pelajaran tersendiri yang ditopang oleh mata pelajaran lain. Dengan
kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sebagai resources informasi, namun
juga menyiapkan attitude dan self control bagi warganet terutama dikalangan siswa.
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KENDALA GURU DALAM MENILAI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL SISWA
MENGGUNAKAN TEKNIK OBSERVASI PADA MATA PELAJARAN PPKN
DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA
Endang Wulandari
Universitas Sebelas Maret , Surakarta
Endangwulandari96@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam
menilai sikap spiritual dan sikap sosial melalui teknik observasi pada mata pelajaran PPKn di SMA
Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan
deskriptif. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah Kepala Sekolah, Bidang
Kurikulum, Guru PPKn serta peserta didik SMA Negeri 1 Surakarta. sedangkan sumber datanya
adalah informan, tempat penelitia, serta peristiwa pembelajaran yang ada. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Spradley yang melalaui beberapa tahap
analisis. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa:
ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan sekolah dalam melaksanakan penilain sikap
spiritual dan sikap sosial siswa yaitu administrasi penilaian yang sulit, sulit memahami karakter siswa,
menganalisis hasil penilaian setiap anak, tidak ada pedoman dalam membuat predikat sikap dan
penilaian sikap kurang memberikan dampak pada siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Teknik observasi tidak sesuai dengan penilaian sikap kewarganegaraan sehingga
dibutuhkan teknik dan instrumen yang berbeda. Pihak sekolah melakukan beberapa cara untuk
meminimalisir kendala yang dihadapi.

Kata kunci :, Teknik Observasi, Sikap Spiritual, Sikap Sosial

PENDAHULUAN
Pendidik atau guru adalah tokoh utama yang memiliki peran penting dalam dunia
pendidikan. Di era yang modern seperti saat ini, guru dituntut untuk menjadi tenaga pendidik
yang profesional. Di dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1
disebutkan “bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendididkan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah”. Dengan demikian, tenaga pendidik yang profesional adalah tenaga pendidik yang
memiliki seperangkat kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugas sehari-hari
sebagai tenaga pendidik. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal
1 Ayat 12 menyatakan bahwa “sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan
yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda profesional”.
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Disinggung di atas bahwa guru yang profesional adalah guru yang menguasai empat
kompetensi dasar. Kompetensi menurut UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
pasal 1 ayat 10 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan. Kompetensi yang dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen tersebut berkenaan dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,
kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan
guru berkenaan dengan pengauasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran.
Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang kompleks, dimana pendidik harus
mengenal karateristik perserta didik, mengembangkan potensi peserta didik , hingga
melakukan penilaian. Dalam kompetensi pedagogik bagian terpenting adalah melakukan
penilaian pada peserta didik.
“Penilaian adalah upaya sistemik dan sitematik yang

dilakukan

melalui

pengumpulan data atau informasi yang sahih (valid) dan reliabel, dan selanjutnya data atau
informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan
kebijakan suatu program pendidikan (Ridwan, 2016: 15 )”. Oleh sebab itu dibutuhkan
pedoman yang jelas dalam pelaksanaanya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sejak akhir
tahun 2013 kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah Kurikulum Nasional
2013. Kurikulum 2013 memiliki beberapa peraturan dalam pelaksanaannya yaitu salah
satunya adalah Permendikbud No 23 Tahun 2016 yang mengatur tentang Standar Penilaian.
Pada kurikulum 2013 ada beberapa aspek yang perlu dinilai yaitu aspek kognitif atau
pengetahuan, aspek afektif atau sikap dan aspek psikomotor atau keterampilan. Ketiga aspek
tersebut memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Penilaian sikap dalam kurikulim 2013
ada dua sikap yang harus dinilai yaitu sikap spiritual yang tercantum dalam kompetensi inti 1
dan sikap sosial yang tercantum dalam kompetensi inti 2, masing masing sikap memiliki
indikator penilaian sendiri-sendiri.
Namun pada kenyataanya masih terdapat banyak kendala yang dialami guru dalam
menerapkan penilaian sikap tersebut. Data yang dilansir oleh UNNES yang melakukan
kegiatan professor go to schools yang menghasilkan berita bahwa berdasar angket yang
dibagikan, “87 persen guru (20 dari 23 guru) kesulitan dalam memahami cara penilaian yang
sesuai, 70 persen guru (16 dari 23 guru) mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen
observasi, dan 79 persen guru (18 dari 23 guru) kesulitan membuat instrumen penilaian baik
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pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Data tersebut menjelaskan bahwa 87% guru
mengalami kesulitan dalam memahami cara penilaian sesuai dengan kurikulum 2013
termasuk memahami cara menilai sikap. (http://unnes.ac.id/berita/87-persen-guru-kesulitansoal-penilaian-kurikulum2013/Diakses pada tanggal 9 Oktober : 09.15). Pada penilain sikap
penggunaan metode observasi dalam kelas dinilai sulit bagi guru dalam menerapkannya. Guru
harus mengamati siswa satu persatu untuk diberi nilai, hal tersebut dianggap menganggu
pembelajaran.
Hal serupa juga dialami guru pada SMA Negeri 1 Surakarta, termasuk guru mata
pelajaran PPKn. Dari pengamatan awal yang dilakukan pada saat magang kependidikan, guru
terkadang tidak melakukan penilaian sikap dalam pembelajaran sebagaimana yang tercantum
dalam standar penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013. Padahal jika sesuai dengan
Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, bahwa setiap guru wajib
melakukan penilaian sikap setiap pembelajaran di kelas. Disamping itu penilaian sikap
diambil dari penilaian guru pada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Aktif yang
dimaksudkan adalah siswa aktif dalam bertanya dan memberi pendapat pada saat
pembelajaran. Asumsi guru bahwa siswa yang aktif memiliki sikap yang baik.
Padahal penilaian sikap sangat penting dalam pembentukan sikap kewarganegaraan
siswa. Dari hasil penilaian sikap tersebut, diharapkan mampu menjadi panduan bagi guru
dalam memberikan bimbingan dan penguatan bagi siswa untuk membentuk sikapnya sebagai
warga negara yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penilaian sikap memiliki
relevansi dengan penilaian sikap kewarganegaraan siswa. Berdasarkan uraian latar belakang
di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai, kendala yang dihadapi guru dalam
melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial siswa.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru
dalam menilai sikap spiritual dan sosial siswa menggunakan teknik observasi dalam mata
pelajaran PPKn. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa
kalangan baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini
diharapkan dapat membantu guru memberikan informasi tentang kendala dalam penilaian
sikap spiritual dan sikap sosial. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk
pendidik khususnya SMA untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
bahwa dalam menilai sikap spiritual dan sosial dibutuhkan strategi yang tepat.
METODE PENELITIAN
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Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, hal tersebut karena hasil penelitian memaparkan obyek yang diteliti (orang,
lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. Sementara itu pendekatan yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa
informasi atau tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen yang
berhubungan dengan objek. Penelitian

ini memfokuskan

pada strategi guru

mengimplementasikan teknik observasi dalam penilaian sikap spiritual dan sosial pada mata
pelajaran PPKn serta relevansinya dengan penilaian sikap kewarganegaraan siswa dan
kendala yang dihadapi oleh guru.
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, tempat, peristiwa serta
dokumen terkait. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) mengatakan
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga penelitain kualitatif
memiliki banyak sumber data.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut
Fraenkel dan Wallen (2008:99) “Purposive sampling is different from convenience sampling
in that researchers di not simply study who ever is available but rather use their judgment to
select a sampel that they believe, based on prior information, will provide the data they need.
The major disadvantage of purposive sampling is that the researchers judment may be in erorher or she may not be correct in estimating the representativeness of a sample or their
expertise regarding the information needed.”
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini cenderung memilih informan dari orangorang yang akan dijadikan informasi kunci (key informan) yang dapat dipercaya yaitu Kepala
SMA Negeri 1 Surakarta, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, guru mata pelejaran PPKn
serta peserta didik.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu
dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan
terhadap Kepala Sekolah, Wakil Kepala bidang kurikulum, guru PPKn serta peserta didik
SMA Negeri 1 Surakarta. Selain itu observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan belajar
mengajar di dalam kelas. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar penilaian yang digunakan guru.
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Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi
Sumber dan trianggulasi metode. Peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi
metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu
sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode
lain.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara umum kendala yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan kompetensi
pedagogik sebagai seorang guru. Sedangkan kendala yang dihadapi sekolah berkaitan dengan
administrasi penilaian yang ada , terdapat lima poin kendala yang dihadapi guru maupun
sekolah, berikut pembahasanya :
a. Administrasi penilaian yang rumit
Kendaala pertama yang dihadi oleh guru dalam menilai sikap adalah administrasi yang
rumit. Administrasi menjadihal penting dalam penilaian karena berkaitan dengan
pelaporan hasil penilaian yang dilakukan.

Dijelaskan oleh

Achmad Habibullah

(2012:365-366) bahwa administrasi menjadi indikator ke empat dalam penilaian.
Berdasarkan penelitian administrasi dalam penilaian sikap menjadi kendala tersendiri
bagi guru. Guru merasa administrasi tersebut menghabiskan banyak waktu dan
menganggu pembelajaran. Guru PPKn di SMA Negeri 1 Surakarta mengungkapkan
bahwa seorang guru tidak bisa kalau direpotkan dengan administrasi yang rumit karena
hal tersebut akan menyita waktu guru mengajar. Maka yang terjadi saat ini penilaian yang
dilakukan tidak sesuai dengan administrasi yang ditetapkan
b. Memahami karakter siswa
Memahami karakter siswa merupakan hal terpenting dalam memberikan penilaian
sikap siswa. Memahami karakter siswa akan membantu guru dalam melakukan
pengamatan. Menghafal karakter siswa merupakan sakah satu kompetensi pedagogik
yang harus dikuasai guru, seperti yang diungkapkan oleh Janawi (2011: 65) “Kompetensi
pedagogik guru berhubungan dengan kesembilan hal pokok, bahkan hal yang pertama
adalah menguasai karateristik perserta didik. Menguasai karakteristik peserta didik
merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap guru.” Kendala utama yang
menyebabkan sulitnya menghaafal atau menguasai karaterisktik peserta didik adalah
jumlah peserta didik yang harus dihafalkan. Memahami karakter siswa memag menjadi
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kendala tersendiri dalam penilain sikap. Sulit bagi guru jika harus menghafal karakter
siswa satu persatu .
c. Menganalisis hasil penilaian sikap setiap siswa
Menganalisis merupakan bagian terpenting dalam melakukan penilaian. Menganalisis
adalah proses mengolah data yang diperoleh untuk membuat suatu kesimpulalan.
Dijelaskan oleh

Acmad Habibullah (2012:365-366) bahwa dimensi kedelapan

kompetensi pedagogik adalah menyelenggarakan penilain dan evaluasi proses dan hasil
belajar, salah satu indikatornya adalah menganalisis hasil penilaian untuk berbagai
tujuan. Hal di atas menunjukan bahwa menganalisis merupakan bagian dalam
penyelenggaraan penilaian. Pada kenyataannya menganalisis hasil penilaian menjadi
kendala bagi guru maupun sekolah. Namun disampaikan oleh bagian kurikulum SMA
Negeri 1 Surakarta. sekolah merasa kesulitan untuk menganalisis sikap siswa terlebih jika
itu harus perindividu. Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa tanggung jawab untuk
menilai sikap siswa dibebankan kepada guru BP, Guru mata pelajaran dan wali kelas,
sehingga menganalisis hasil penilain sikap menjadi tanggung jawab mereka. Kendala
yang dihadapi adalah terkadang terdapat perbedaan diantara ketiganya, sehingga sulit
untuk memadukan.
d. Tidak ada pedoman dalam mebuat predikat sikap
Memberi predikat atau skore merupakan bagian penting dari penilaian termasuk
penilaian sikap. Membuat pedoman dalam pemberian predikat sangat diperlukan, karena
sebagai acuan agar penilaian yang dilakuakn bersifat objektif. Dalam melaksanakan
observasi menurut Kunandar (2013: 120) ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan
oleh guru selama observasi adalah sebagai berikut: menentukan bagaimana mengolah dan
menentukan nilai-nilai hasil observasi atau pengamatan. Pada poin tersebut dituliskan
bahwa dalam penilain perlu menentukan nilai-nilai hasil observasi. Namun pada
kenyataanya penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 tidak memiliki pedoman yang
jelas dan akhirnya penilain sikap menjadi subjektifitas guru. Dikaitka dengan prinsip
penilaian maka hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian. Berdasarkan UndangUndang No 23 Tahun 2016 pasal 5 Tentang Standar

Penilaian,

penilaian

dalam

kurikulum 2013 memiliki beberapa prinsip salah satunya Objektif, berarti penilaian
didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
e.

Penilaian sikap kurang meberikan dampak pada siswa
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Pada deskripsi masalah telah diuraikan bahwa penilaian sikap kurang memerikan
dampak bagi siswa. Menurut Djemari (2012:14) Sistem penialan yang digunakan

di

setiap satuan pendidikan harus mampu: memberi informasi yang akurat, mendorong
peserta didik belajar, memotivasi guru mengajar, meningkatkan kinerja lembaga,
meningkatkan kualitas pendidikan Hal tersebut menunjukan bahwa penilaian seharusnya
memberikan dampak baik untuk siswa, guru maupun pendidikan pada umumnya. Bagi
siswa penilaian harus mendorong semangat untuk belajar, baik itu penilain pengetahuan,
sikiap atau keterampilan. Kenyatanya penilaian yang sangat memberi dampak hanyalah
penilaian kognitif saja. Sedangkan penilaian sikap dan keterampilan kurang memberikan
dampak pada siswa.
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan ditemukan bahwa guru maupun sekolah
memiliki beberapa kendala dalam melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial siswa,
diantaranya yaitu:
a. Guru mengalami kesulitan mengadministrasikap penilaian sikap siswa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Guru mengalami kesulitan dalam memahami karakter siswa
c. Guru mengalami kesulitam untuk menganalisis hasil penilaian sikap setiap siswa
d. Guru mengalami kesulitan dalam memberikan predikat sikap siswa karena tidak
ada pedoman yang jelas.
e. Guru merasa bahwa penilaian sikap kurang meberikan dampak pada siswa
B. SARAN
Maka berdaskan simpulan di atas saran yang dapat peneliti samapaikan adalah sebagai
berikut:
1. Bagi sekolah
Agar penilain sikap dapat dilakukan dengan baik oleh guru mata pelajaran terutama guru
PPKn, sebaiknya sekolah memberikan sosialisasi untuk menggunakan instrumen
penilaian sesuai standar yang ditetapkan. Serta sekolah dapat melakukan evaluasi
penggunaan instrumen tersebut dan menjadi perbaikan untuk selanjutnya.
2. Bagi guru PPKn
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Dalam melakukan penilain sikap sebaiknya guru merumuskan indikator sikap pada setiap
Kompetensi Dasar yang diajarkan yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial dan
sikap kewarganegaraan dan meggunakan instrumen sesui standar penilaian yang
ditetapkan. Jika melakukan pengembangan pada instrumen yang digunakan perlu
memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dan subtansinya sehingga hasil yang diperoleh
objektif. Sebaiknya guru menggunakan isntrumen yang berbeda untuk menilai sikap
spiritual dan sosial dengan sikap kewarganegaraan siswa di sekolah.
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SEKOLAH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN LSM YSKK : GERAKAN SOSIOKULTURAL
KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
DESA DI GUNUNG KIDUL

An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
annisansis@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) yang diselenggarakan oleh LSM
YSKK sebagai salah satu gerakan sosiokultural kewarganegaraan untuk pemberdayaan perempuan
dalam politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan
pelaksanaan SKP, menganalisis SKP sebagai salah satu gerakan sosiokultural kewarganegaraan, dan
mengetahui peran SKP untuk memberdayakan perempuan dalam politik desa di Gunung Kidul.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara
dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, sekolah kepemimpinan perempuan LSM
YSKK dilaksanakan dalam tiga tahap yakni kelas pembekalan, kelas pendalaman dan kelas
pemantapan yang diikuti oleh perempuan desa di Kabupaten Gunung Kidul; kedua, SKP LSM YSKK
merupakan salah satu wujud pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dalam bentuk gerakan
sosiokultural kewarganegaraan; dan ketiga, SKP berperan untuk memberdayakan perempuan dalam
politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. SKP berdampak positif pada perubahan pola pikir
perempuan desa terkait kesetaraan hak untuk terlibat dalam politik desa dan pentingnya keterlibatan
mereka dalam politik desa. Program sejenis perlu dilaksanakan diberbagai daerah lain di Indonesia
untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik desa dan kepentingan perempuan dapat
teradopsi dalam berbagai kebijakan desa.
Kata kunci : sekolah kepemimpinan perempuan, gerakan sosiokultural kewarganegaraan

PENDAHULUAN
Laki-laki dan perempuan secara biologis dipandang sederajat, namun secara sosial
keduanya sering memperoleh perlakuan yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilainilai sosial dan budaya masyarakat yang membangun posisi peran laki-laki dan perempuan
yang tidak setara. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, budaya
patriarkhi telah mengakar kuat dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak pernah
dipermasalahkan. Budaya patriarkhi juga seringkali dikaitkan dengan kodrat yang tak
terbantahkan.
Terkait dengan budaya patriarkhi, Billing dan Alvesson dalam Partini (2013:14)
mengatakan, “... patriarchy as the law of the father and the operation of this law on other
individuals. This definition does not limit the concept to the family but includes all male
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authority as an expression of symbolic ‘father’”. Hukum ayah yang dimaksud tersebut tidak
hanya dalam lingkup keluarga melainkan juga dalam seluruh segi kehidupan dimana kaum
laki-laki secara umum memiliki otoritas yang lebih tinggi dari perempuan, baik dalam hal
sosial, politik, ekonomi maupun pekerjaan. Sebagaimana di Indonesia dimana pada bidangbidang tertentu perempuan masih memperoleh perlakuan yang berbeda dari laki-laki. Padahal
Indonesia sendiri telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang persamaan
kedudukan perempuan dan laki-laki dala Sebagaimana diungkapkan Iriani (2017) bahwa
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konsensus pentingnya
partisipasi perempuan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan dan kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan, yang diselenggarakan World
Confference International Year of Women-PBB di Mexico City.
Terkait dengan kedudukan perempuan dalam politik desa, dalam Undang-undang No.
6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa pengelolaan pembangunan desa harus
melibatkan seluruh komponen desa tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu
elemen kunci dalam tata pembangunan pada umumnya. Dalam Pasal 58 ayat (1) juga
menyatakan “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal,
paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.” Sehingga dapat
disimpulkan Undang-undang Desa telah mengakomodasi partisipasi perempuan dalam
kegiatan politik maupun pemerintahan desa.
Berbanding terbalik dengan regulasi tersebut. data dari para praktisi pembangunan dan
aktivis gerakan sosial perempuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara laki-laki
dan perempuan dalam perolehan tanggung jawab akses dan penguasaan terhadap Sumber
Daya Alam serta dalam pengambilan keputusan dalam keluargam komunitas, pemerintahan
dan di tingkat nasional. (Bintuni dalam Iriani, 2017). Data tersebut sebagaimana fakta dalam
berbagai hal di kehidupan kita, dimana laki-laki seringkali jauh lebih dominan dibanding
perempuan, termasuk dalam pemerintahan. Perempuan seringkali dianggap tabu dan kurang
pantas untuk menjadi pemimpin, atau duduk di pemerintahan. Hal ini khususnya terjadi di
pedesaan-pedesaan. Berbeda dengan perempuan kota yang telah lebih teredukasi dan telah
memahami kesetaraan gender, para perempuan kota barangkali telah banyak yang menjadi
wakil dan terlibat dalam pemerintahan setempat mereka tinggal. Sedangkan di pedesaan
masih jarang sekali ditemui perempuan yang menjadi bagian dalam struktur pemerintahan
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desa, atau setidaknya ikut aktif dalam kegiatan pemerintahan desa maupun pengambilan
keputusan dalam politik desa. Sebagian besar struktur pemmerintahan desa diisi oleh lakilaki, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, maupun perangkat desa lainnya,
bahkan ketua RW, ketua RT seluruhnya adalah laki-laki. Selain kurangnya pemberian akses
kepada perempuan, dari sisi perempuan sendiri merasa tidak perlu untuk melibatkan diri
mereka dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa maupun pengambilan keputusan, seperti
rapat, musyawarah, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan masih sebatas keikutsertaan
dalam PKK, Dasa Wisma, dan Pengajian, yang faktanya tidak memberikan banyak
berkontribusi dalam pembangunan desa, karena mayoritas hanya diisi dengan kegiatan
keuangan dan keagamaan.
Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya akses bagi
perempuan desa untuk memperoleh pendidikan politik sebagai bekal untuk terjun dalam
pemerintahan desa maupun untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Bahkan
banyak dari mereka yang belum menyadari akan hak mereka untuk dapat terlibat dalam politik
dan pembangunan desa. Sebagaimana diungkapkan salah satu tim YSKK Lusiningtyas (2018)
dalam wawancara bahwa ironi ketika banyak lembaga yang kemudian menyuarakan
pentingnya kuota/keterwakilan perempuan dalam pembengunan namun tidak ada upaya untuk
mematangkan SDM perempuan dalam berkiprah di pembangunan, dan YSKK mencoba
mengisi ruang kosong tersebut. Ruang kosong yang dimaksimalkan untuk meningkatkan
peran perempuan dalam politik dan pembangunan desa.
Agenda pemberdayaan perempuan dalam politik desa yang diselenggarakan oleh LSM
YSKK ini merupakan salah satu wujud pendidikan politik yang merupakan bagian dari
pendidikan kewarganegaraan di masyarakat yang selama ini memang masih sangat kurang
dilaksanakan, dimana pendidikan kewarganegaraan didominasi dengan pkn persekolahan.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan : 1)
Bagaimana pelaksanaan sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK? 2)Bagaimana peran
sekolah

kepemimpinan

perempuan

LSM

YSKK

sebagai

gerakan

sosiokultural

kewarganegaraan dalam memberdayakan perempuan dalam politik desa?
Tujuan penelitian ini yakni : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sekolah kepemimpinan
perempuan LSM YSKK, 2) Untuk mengetahui peran sekolah kepemimpinan perempuan LSM
YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan dalam memberdayakan perempuan
dalam politik desa.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan anggota LSM YSKK dan studi
dokumen dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan kegiatan LSM YSKK yang terkait
dengan pelaksanaan program Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK dan berbagai
dokumen lain.
Subyek penelitian yakni anggota LSM YSKK yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan
Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK. Variabel yang diteliti yakni Sekolah
Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan dan
peran Sekolah Kepemimpinan Perempuan YSKK untuk pemberdayaan perempuan dalam
politik desa di gunung kidul. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik trianggulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK
Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan LSM YSKK pada awalnya
merupakan forum yang beranggotakan para perempuan yang telah tergabung dalam
pemerintahan desa, yakni berprofesi sebagai BPD dan perangkat desa. Forum ini bernama
“Forum Srikandi Desa” dan bertujuan untuk untuk mengembangkan kemampuan para
anggotanya tersebut dalam tugas pemerintahan desa. Forum ini juga bertujuan untuk
mensosialisasikan mengenai pengarus utamaan gender dalam pembangunan desa. Forum ini
dilatarbelakangi adanya kebutuhan dari para perempuan yang telah terjun dalam pemerintahan
desa akan forum untuk mengembangkan kemampuan mereka, karena faktanya para
perempuan yang menjabat di pemerintahan desa pada saat itu belum memperoleh dan tidak
memiliki pengetahuan mengenai tugas dan peran mereka di pemerintahan desa. Ketika
mereka dilantik langsung diminta untuk bekerja, tanpa adanya pelatihan apapun, sehingga
berdampak pada seringnya terjadi kesalahan, ketidakpahaman, serta dianggap kurang oleh
masyarakat. Dalam wawancara mereka mengatakan abhwa walaupun ada bimtek, biasanya
yang diundang hanya kepala bagian (kabag) dimana mayoritas adalah laki-laki dan tidak
disosialisasikan. Sehingga pekerja perempuan tidak memiliki akses untuk mengembangkan
diri mereka.
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Forum Srikandi Desa tersebut kemudian dikembangkan menjadi Sekolah
Kepemimpinan Perempuan, dimana pesertanya tidak lagi hanya berasal dari perempuan yang
telah memangku jabatan di pemerintahan desa, melainkan juga para perempuan desa yang
telah diberikan pengarahan mengenai pengarus utamaan gender dan pentingnya keterlibatan
perempuan dalam pemerintahan desa juga diarahkan untuk mengikuti SKP dengan harapan
mereka akan dapat ikut terjun dalam pemerintahan desa dan memiliki kemampuan untuk hal
tersebut.
Sejak inisiasinya pada tahun 2014, SKP telah dilaksanakan 4 angkatan, dimana
masing-masing angkatan dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan yang dibagi dalam 10
pertemuan dan masing-masing pertemuan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Peserta SKP
berjumlah kurang lebih 140-150 perempuan yang terdiri dari perempuan perangkat desa dan
perempuan kader PKK yang disiapkan untuk dapat terjun menjadi perangkat desa selanjutnya.
Para peserta berasal dari 20 desa di Kabupaten Gunung Kidul, yakni Desa Semin, Candirejo,
Karangsari, Sambirejo, Sumberejo, Kalitekuk, Rejosari, Kemejing, Watusigar, Kampung,
Beji, Jatiayu, Karangmojo, Ngawis, Natah, Sidoharjo, Tepus, Kemadang, dan Kemiri.
SKP dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni kelas pembekalan, kelas
pendalaman, dan kelas pemantapan/konsultatif. Kelas pembekalan bertujuan untuk
membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan mendasar terkait dengan keterlibatan
mereka dalam politik dan pemerintahan desa. Materi dasar yang diberikan dalam SKP kelas
pembekalan antara lain : Bentuk dan Sistem Demokrasi Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa
yang Baik, Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014,
Perencanaan dan Penganggaran berperspektif Gender, Strategi Memobilir Dukungan dan
Kepemimpinan. SKP dilaksanakan dengan metode Appreciative Inquiry, berupaya untuk
melihat sisi positif dan kekuatan yang dimiliki perempuan untuk membangun harapan dalam
diri mereka terkait keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan desa.
Kelas pendalaman lebih menekankan pada pendalaman materi tertentu yang memang
dibutuhkan oleh para peserta SKP, yang pada saat kelas pembekalan baru diberikan materi
dasarnya saja. Kelas ini diawali dengan penyampaian pengalaman para peserta SKP terkait
apa yang telah mereka ketahui dan lakukan pasca kelas pembekalan, misalnya mereka telah
berani berbicara di depan umum, dan sikap mereka untuk peduli dengan desanya melalui
keinginan untuk terlibat dalam pembengunan desa. Dalam kelas pendalaman juga menggali
apa saja pengalaman keterlibatan peserta dalam perencanaan dan penganggaran desa, sebagai
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keberlanjutan dari materi Penganggaran Desa yang Responsif Gender yang telah diberikan
pada kelas pembekalan. Hal ini dilakukan karena hampir 90% peserta seringkali belum pernah
terlibat sama sekali dalam perencanaan dan penganggaran di desa. Dalam kelas ini peserta
juga diminta untuk menggali isu-isu strategis terkait dengan perempuan yang menjadi
persoalan, dimana dari kegiatan ini mereka dilatih dan diarahkan untuk dapat mengenali,
menganalisis dan menyuarakan isu-isu terkait dengan perempuan atau yang kurang berpihak
pada perempuan untuk dapat diakomodir dalam kebijakan desa dan bisa dicarikan solusinya,
sehingga kepentingan perempuan akan dapat teradopsi. Selain itu, pada kelas ini peserta juga
diarahkan untuk mereview Rencana Kegiatan Pemerintaha Desa dan Rencana Anggaran
Pemerintah Desa (yang telah dibuat oleh pemerintah desa) apakah telah berperspektif gender
atau belum.
Kelas terakhir yakni kelas pemantapan yakni untuk memantapkan peserta untuk terjun
dalam pemerintahan desa, yakni meliputi syarat-syarat dan tata cara yang perlu mereka
lakukan untuk ikut serta dalam pemerintahan desa, yakni meliputi tata cara pendaftaran
perangkat desa, cara memperoleh atau mencari dukungan, dan beberapa hal atau materi lain
yang diperlukan peserta, sehingga kelas ini lebih bersifat konsultatif.
Pengajar atau narasumber pada SKP ini berasal dari anggota LSM YSKK sendiri,
khususnya yang tergabung dalam Divisi Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, YSKK juga
mengundang narasumber tamu atau narasumber ahli yang berkompeten dalam hal terkait.
Sebagai contoh, dalam salah satu angkatan SKP, narasumber ahli didatangkan dari SKPD
terkait dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa, yakni Bappeda dan Setda Pemerintahan
Desa Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, YSKK juga mengundang Bupati Gunung Kidul
sebagai Keynote Speace.

Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK sebagai Gerakan Sosiokultural
Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas atau yang disebut dengan citizenship
education tidak hanya meliputi pendidikan kewarganegaraan di persekolahan, melainkan juga
pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Sebagaimana dikatakan Winarno (2013:4-5),
“citizenship education mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan
kewarganegaraan,

tetapi

bentuk-bentuk

informal

dan

non

formal

pendidikan
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kewarganegaraan.” Pendidikan kewarganegaraan di sekolah formal telah dilaksanakan di
Indonesia mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan
tinggi. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah masih kurang diperhatikan
dan

belum

dilaksanakan

sepenuhnya.

Winarno

mengatakan

bahwa

pendidikan

kewarganegaraan di luar sekolah dapat berupa penataran atau program lain yang sengaja
dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga
negara yang cerdas dan baik (Winarno, 2013:5). Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang
dilakukan YSKK ini merupakan salah satu bentuk informal dari pendidikan kewarganegaraan
atau merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di masyarakat, yang
lebih khusus dilaksanakan dalam wujud pendidikan politik bagi perempuan desa di Kabupaten
Gunung Kidul. Sehingga jika dikaitkan dengan domain pendidikan kewarganegaraan, maka
SKP YSKK merupakan salah satu pelaksanaan dari domain PKN yakni domain sosial-kultural
atau pkn kemasyarakatan.
Winarno

(2013:7-8)

mengatakan

bahwa

secara

paradigmatik

pendidikan

kewarganegaraan memiliki tiga komponen atau domain, yakni domain kajian ilmiah, domain
kurikuler dan domain sosial-kultural. Domain sosial-kultural ini juga sering disebut dengan
pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (pkn kemasyarakatan). Pkn kemasyarakatan
mencakup beberapa kajian seperti civil society, civic literacy, dan civic engagement (garakan
sosiokultural kewarganegaraan). Program Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK
merupakan salah satu wujud dari Civic engagement atau gerakan sosiokultural
kewarganegaraan, dimana SKP bertujuan untuk menggerakkan para perempuan desa untuk
dapat terlibat dalam politik dan pemerintahan desa yang selanjutnya berkontribusi dalam
pembengunan desa.
Sebagai salah satu negara demokrasi, dimana keterlibatan setiap elemen warga negara
merupakan hal yang urgent dalam pemerintahan, maka penting untuk mendorong perempuan
untuk ikut berpartisipasi dalam politik desa, baik dalam pemerintahan desa maupun dalam
setiap proses pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pembangunan desa.
Kegiatan ini bertujuan untuk teradopsinya kepentingan perempuan dalam kebijakan desa serta
menjamin keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, sehingga selanjutnya juga
berdampak pada terbangunnya demokrasi desa yang baik, mengingat desa merupakan instansi
pemerintah terbawah. Dimulai dari demokrasi yang baik di tingkat desa diharapkan akan
terbangun demokrasi nasional yang baik pula. Sebagaimana disampaikan Supadmi bahwa
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desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, terutama dalam penguatan pondasi demokrasi, karena sebagian besar wilayah
Indonesia terdiri dari desa sehingga pembangunan demokrasi salah satunya berangkat dari
demokrasi desa (Supadmi, 2013). Dengan adanya pelatihan kepemimpinan perempuan ini
demokrasi yang dijalankan oleh berbagai pihak aparatur pemerintahan yang benar-benar
berkualitas, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak sekedar mengejar aspek
ekonomi melalui jabatan pemerintahan.
Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan yang baik.
Terkait dengan hal ini Rusnaini (2016) mengatakan bahwa “Governance is the decision
making process and the process of how the decision is implemented or not implemented at
various levels of government.” Pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan dan
proses bagaimana keputusan itu diterapkan atau tidak diimplementasikan di berbagai tingkat
pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan demokrasi mensyaratkan
keterlibatan seluruh elemen warga negara, tidak hanya laki-laki melainkan juga perempuan.
Karena selain itu, demokrasi juga mensyaratkan kesetaraan, termasuk kesetaraan laki-laki dan
perempuan dalam pemerintahan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana
disampaikan dalam salah satu forum oleh direktur YSKK, bahwa saat ini tidak lagi menjadi
hal yang utama bagi para perempuan untuk mengejar kuota keterwakilan perempuan dalam
pemerintahan, namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana perempuan dapat selain dapat
menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa, juga bagaimana agar perempuan benarbenar tercetak sebagai figure aparatur pemerintah desa yang menguasai tanggung jawab dan
kewajibannya (www.yskk.org).

Peran Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK untuk Memberdayakan
Perempuan dalam Politik Desa
Berbagai peraturan perundangan di Indonesia telah menjamin kesetaraan gender
antara laki-laki dan perempuan terkait hak mereka untuk terlibat dalam pemerintahan,
termasuk pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam
pemerintahan desa masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti
budaya patriarkhi yang telah mengakar kuat, tingkat pendidikan perempuan yang relatif
rendah, belum adanya kesadaran dari perempuan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam
pemerintah desa serta belum adanya akses bagi perempuan desa untuk mendapat pengetahuan
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politik sebagai bekal untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan
bahwa secara umum ada dua persoalan, yakni kultur dan kesalahan pemahaman agama, yang
merupakan

faktor

klasik

keterbelakangan

perempuan

dalam

segala

kehidupan

kemasyarakatan. Perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik
yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan dengan laki-laki. Masalah kesetaraan
dan kadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi kendala utama partisipasi
politik (Utami, 2001:5).
Berangkat dari kondisi tersebut LSM YSKK kemudian menghadirkan wadah yang
bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik bagi para perempuan desa dan
memberdayakan mereka untuk dapat terlibat dalam politik serta pemerintahan desa, yang
diwujudkan dengan diinisiasinya Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang dilaksanakan di
Kabupaten Gunung Kidul.
Sejak inisiasinya pada tahun 2014 dan telah meluluskan empat angkatan, faktanya
SKP telah menumbuhkan kesadaran pada perempuan desa mengenai pentingnya keterlibatan
mereka dalam pemerintahan desa serta telah memberikan berbagai pengetahuan yang
mendoron terciptanya kader-keder perempuan yang berkualitan untuk terjun di pemerintahan
desa. Sebagai contoh, salah satu alumni SKP, Bu Pur mengatakan, “Saya senang aktif di desa
karena banyak ilmu yang didapat. Perempuan seperti saya ini sulit untuk memperoleh
kesempatan mendapatkan pengetahuan, jadi harus pintar-pintar mencari kesempatan. Banyak
yang saya dapatkan ketika ikut dengan YSKK, karena kalau hanya berharap dari kegiatan di
desa seperti pertemuan PKK desa, hanya itu – itu saja yang dibahas.”
Setelah mengikuti berbagai program yang diadakan, termasuk pertemuan Konsolidasi
PKK, para perempuan juga menjadi paham posisinya yang seharusnya dalam politik,
pemerintahan, dan pembangunan desa. Mereka sangat sepakat jika perempuan itu harus duduk
juga dalam pemerintahan desa, supaya kita bisa ikut ambil kebijakan, dan juga bisa dikawal
usulan-usulan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program penguatan kepemimpinan
perempuan ini berhasil dalam merubah pola pikir masyarakat mengenai kedudukan
perempuan dalam pemerintahan.
Hasil dari pembinaan YSKK terhadap perempuan ini juga meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam berbagai kegiatan politik desa. Contohnya yaitu jika sebelumnya, dalam
musrenbangdes yang dilibatkan hanya bapak-bapak, sekarang PKK yang beranggotakan ibuibu juga dilibatkan. Para ibu-ibu tersebut juga tidak hanya pasif, tetapi banyak yang berani
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mengungkapkan ide-ide dan menyuarakan kebutuhan mereka dalam musyawarah yang akan
menghasilkan rencana pengembangan desa mereka tersebut. Keterlibatan perempuan dalam
musyawarah tersebut sebagaimana dimuat dalam artikel pada www.yskk.org yang
menyatakan bahwa, dalam Musdes tersebut banyak elemen masyarakat yang dilibatkan.
Pelibatan masyarakat ini dilakukan sebagai wujud partisipasi dalam penyusunan rencana
pembangunan Desa Kalitekuk yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yang akan datang.
Berbagai elemen masyarakat yang dilibatkan dalam musdes diantaranya adalah perwakilan
dari karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perangkat desa, BPD, organisasi
kemasyarakatan (KWT, Gapoktan, dan PKK). Pelibatan perempuan dalam forum yang sangat
strategis di level desa ini lebih dititik beratkan pada unsur PKK. Hal ini dikarenakan kader
PKK sudah mencakup pada beberapa aspek sesuai dengan pokja yang ada di tubuh
kelembagaan PKK serta mencakup kewilayahan di yakni di smua padukuhan yang ada di
Desa tersebut.
Para perempuan juga telah dapat mengamalkan ilmu yang didapat dalam SKP, sebagai
contoh yakni mereka telah mampu mengevaluasi atau mereview perencanaan pembengunan
desa mereka, yakni bahwa Musyawarah Pembangunan Desa selama ini kurang
mengakomodir kebutuhan perempuan dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan
secara konkret. Hal tersebut dilihat dari minimnya program-program pelatihan bagi
perempuan, baik program yang berdimensi peningkatan kapasitas SDM dibidang politikpemerintahan, maupun yang berdimensi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sehingga
mereka kemudian berkeinginan untuk dapat terlibat dalam musyawarah maupun proses
pengambilan keputusan desa lainnya.
Selain keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, SKP YSKK juga telah
berperan dalam meningkatkan jumlah perempuan yang akan terlibat dalam pemerintahan
desa, bahkan beberapa diantaranya telah ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa
meskipun sebagian besar masih belum berhasil dan kalah dengan calon kepala desa laki-laki.
Para perempuan yang mencalonkan diri menjadi kepala desa masih mengalami kesulitan
dalam mencari dukungan dari masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih
adanya anggapan dari masyarakat bahwa jabatan pemimpin seperti kepala desa lebih layak
dan pantas ditempati oleh laki-laki daripada perempuan. Sebagaimana dikatakan Partini
(2013:18) bahwa ketidaksetaraan gender dapat berlangsung di dalam masyarakat karena
didukung oleh sistem kepercayaan gender (gender belief system). Sistem kepercayaan gender
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ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki yang maskulin, dan
perempuan yang feminin. Sistem ini mancakup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku
dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Sistem tersebut menciptakan pandangan dalam
masyarakat mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan bagaimana seharusnya perempuan,
dimana lebih menjurus pada pendapat bahwa pekerjaan memimpin dan pemerintahan lebih
untuk laki-laki dan perempuan lebih kepada pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lain
seperti menjahit, berdagang dan sebagainya. Pola baku inilah yang akhirnya membentuk suatu
stereotip, suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal
pekerjaan.
Sedangkan dari sisi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, melalui Bupati Gunung
Kidul, Ibu Badingah sebagaimana dikutip dalam www.yskk.org sangat mengapresasi dan
mendukung program penguatan perempuan dalam pembangunan desa-desa di Gunung Kidul.
Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Gunung Kidul berkomitmen untuk membangun
sumber daya manusia perempuan agar mampu menjadi mitra sejajar bagi laki-laki dalam
pembangunan, untuk itu para perempuan harus membangun tekad yang kuat untuk maju
dengan cara totalitas untuk berkiprah di berbagai organisasi dan masyarakat. Program YSKK
ini juga telah mendorong terinisiasinya perncanaan penyusunan Perda mengenai kedudukan
perempuan dalam pemerintahan, yang diharapkan akan semakin membuka kapasitas
perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Di dalam rancangan Perda tersebut
mengandung ketentuan untuk memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia
perempuan, dalam hal ini peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
dan dalam kebijakan strategis di wilayahnya masing-masing.
Partisipasi perempuan sebagai warga negara ini diharapkan akan mendukung sistem
demokrasi di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Rusnaini (2016), “Many theories stating that
citizen participation has a positive effect on the quality of democracy. Citizen participation is
usually considered as a valuable element of democratic citizenship and democratic decision
making.” Bahwa telah banyak teori yang menyatakan partisipasi warga memiliki efek positif
pada kualitas demokrasi. Partisipasi warga juga dianggap sebagai elemen berharga dari
kewarganegaraan demokratis dan pengambilan keputusan yang demokratis. Karena dengan
adanya partisipasi warga maka pemerintahan maupun kebijakan yang dihasilkan bisa
berdampak positif bagi warga negara (rakyat) sendiri. Sehingga esensi demokrasi yakni
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pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa benar-benar terlaksana secara
efektif.

KESIMPULAN
Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan YSKK bertujuan untuk
meningkatkan kualitas atau kemampuan dari perempuan yang telah terlibat dalam
pemerintahan desa dan meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan
desa serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik atau proses
pengambilan keputusan di desa. SKP diikuti oleh para perempuan dari 20 desa di Kabupaten
Gunung Kidul. SKP dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang meliputi kelas pembekalan,
kelas pendalaman dan kelas pemantapan. Pengajar atau narasumber dari SKP yakni dari
anggota YSKK khususnya yang tergabung dalam divisi Pemberdayaan Perempuan dan
narasumber ahli yang didatangkan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul khususnya yang
terkait dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa.
SKP LSM YSKK merupakan salah satu wujud pendidikan kewarganegaraan
nonformal di masyarakat yakni dalam bentuk gerakan sosiokultural kewarganegaraan (civic
engagement) yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran perempuan akan pentingnya
keterlibatan mereka dalam politik desa dan mengarahkan mereka untuk ikut terlibat dalam
pemerintahan desa serta proses pengambilan keputusan di desa. Sehingga selanjutnya SKP
LSM YSKK juga berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi desa.
Saran yang dapat disampaikan yaitu agar pemerintah kabupaten Gunung Kidul segera
mendahkan raperda mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan. Sehingga akan
memperkuat regulasi mengenai keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa maupun
daerah.

DAFTAR PUSTAKA
Iriani, Yuyun Agus. 2017. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa : UU No.6/2014
Peluang dan Tantangan. Diakses dari www.csws.fisip.unair.ac.id Tanggal 27
September 2017.
Partini. 2013. Bias Gender dalam Birokrasi. Yogyakarta : Tiara Wacana.

257

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Rusnaini. 2016. Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia.
1st Global Conference on Business, Management and Entreupreuneurship.
Bandung.
Supadmi, Amy. 2013. SKP, Upaya Memperkuat Keterwakilan Perempuan dalam Ranah
Politik Lokal. Diakses dari www.yskk.org 29 Juni 2018.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Utami, Tari Siwi. 2001. Perempuan Politik di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan dan
Pemberdayaan 1999-2001. Yogyakarta : Gama Media
Winarno. 2013. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian.
Jakarta : Bumi Aksara

258

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

HUBUNGAN PENANAMAN KESADARAN MULTIKULTURAL DAN PENGUATAN SIKAP
NASIONALISME SISWA SMA NEGERI 1 SUMBERLAWANG TAHUN 2017

Mujiyono
Pasca Sarjana PPKN UNS
Hot.ono17@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menjelaskan tentang kesadaran multikultural pada siswa, 2
menjelaskan tentang sikap nasionalisme siswa, 3 Untuk menjelaskan tentang hubungan penanaman
kesadaran multikultural dan sikap nasionalisme melalui mata pelajaran PPKn. Penelitian dilakukan
dengan metode survey. Populasi penelitian yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang tahun
pelajaran 2017/2018. Sampel peneltian diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel
penelitian yaitu kelas X.1 IPA dengan jumlah siswa sebanyak 36 siswa. Teknik analisis dilakukan
dengan teknik analisis korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran
multikultural siswa termasuk cukup. Sikap nasionalisme siswa termasuk masih kurang. Hasil analisis
korelasi diperoleh r hitung sebesar 0,546 dengan signfikansi sebesar 0,001. Penelitian menyimpulkan
bahwa ada hubungan yang signifikan kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme siswa kelas
X SMA Negeri 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2017/2018.
Kata kunci : Multikultural, Nasionalisme, PPKn

Pendahuluan
Sebagai bangsa yang besar Indonesia mempunyai banyak persoalan yang besar pula. Potensi
disintegrasi nasional selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajemukan dalam
segala dimensi kehidupan mengharuskan kita untuk selalu dinamis dalam mengelola perbedaan yang
ada.
Potensi-potensi keragaman dan pluralitas selalu berdampak pada dua kutub yaitu positif dan
negatif. Ketika mampu mengelola keragaman potensi tersebut maka akan mengantarkan bangsa ini
menjadi bangsa yang eksis dan sebaliknya kita gagal mengelola potensi yang ada maka akan
menghadirkan kehancuran bangsa dan Negara.
Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas masalah yang berkaitan dengan penanaman
kesadaran multikultural dan penguatan sikap nasonalisme. Adapun rumusan masalah adalah (1)
Bagaimanakah kesadaran multikultural pada siswa? (2). Bagaimanakah sikap nasionalisme siswa? (3).
Bagaimanakah hubungan penanaman kesadaran multikultural dan sikap nasionalisme melalui mata
pelajaran PPKn?
Sedangkan tujuannya adalah (1). Untuk menjelaskan tentang kesadaran multikultural pada
siswa. (2). Untuk menjelaskan tentang sikap nasionalisme siswa. (3). Untuk menjelaskan tentang
hubungan penanaman kesadaran multikultural dan sikap nasionalisme melalui mata pelajaran PPKn
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Dari rumusan dan tujuan makalah maka di ajukan hipotesis sebagai berikut:
Ada hubungan yang signifikan kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme pada siswa kelas X
IPA 1. SMA Negeri 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kajian teori dan Hipotesis
1. Kesadaran multiklutural
Lahir dan menjadi warga Negara Indonesia adalah sebuah kemestian sejarah yang tidak
bisa ditolak. Secara kodrati demikian juga dengan individu yang lain mempunyai perjalanan
sejarahnya sendiri sendiri dan situasi yang melingkupinya. Ada suku jawa, Madura, batak dan
masih banyak lagi adalah semua anugerah dari Tuhan Yang Mahasa Esa. Potensi ini harus di kelola
dengan cerdas agar mampu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama rakyat
Indonesia seperti yang telah di amatkan oleh kontitusi UUD 1945.
Di satu sisi ada kekuatan yang mengharuskan untuk selalu berorientasi pada lokal genius
di sisi lain mengharuskan untuk tetap menghormati eksistensi entitas yang lain yang secara
bersama sama harus mampu di kelola untuk hidup berdampingan. Belum lagi ada lalu-lintas
informasi dari luar yang sangat dahsat yang bernama globalisasi.
Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat
terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam,
dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang
masing- masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam” (Kusumohamidjojo,
2000:45)”. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi
etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun
negara multikultur yang besar “multikultural nation state”. Keragaman masyarakat multikultural
sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan
masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara
horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbeda an
suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh
adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.
Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam
prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan.
Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu
kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar.
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Namun, kemajemu kan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang
berujung pada perpecahan
Banks (2001) berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian
kepercayaan (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman
budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan
pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural
adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya
adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun
wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari
kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama
untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Banks,1993).
Sementara itu, Howard (1993) berpendapat bahwa pendidikan multukultural memberi
kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan peserta didik, waktu banyak dilalui di daerah
etnis dan kulturnya masing- masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari
budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang
berlebihan.
Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik,
dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan
kemampuan akademik (Farida Hanum, 2005). Hal tersebut ditekankan pula oleh Musa Asya‟rie
(2004) yang mengandaikan pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan: cara
hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah
masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental
bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.
Menurut H.A.R. Tilaar (2004) untuk membangun pendidikan multikultural di Indonesia
membutuhkan beberapa dimensi, antara lain sebagai berikut:
a. Right to Culture dan identitas budaya lokal
Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia,
namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain, yaitu
hak akan kebudayaan (right to culture). Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah
diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani (civil society) di tengah-tengah kekuatan
kebudayaan global.
b. Kebudayaan Indonesia
Kebudayaan Indonesia yang-menjadi adalah suatu Weltanschauung, artinya pegangan
setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu Weltanschauung, hal
tersebut merupakan suatu system nilai yang baru (value system). Sebagai suatu value system
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yang baru, memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam
pendidikan nasional. Oleh sebab itu, di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan, sekaligus
perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan.
Pada saat ini perilaku intoleransi menjadi pemandangan yang memprihatinkan di negeri
ini,

maka

perlu

upaya

terus

menerus

untuk

mendorong penguatan kesadaran

multikulturalisme. Penguatan pemahaman multikulturalisme menjadi hal yang mutlak
dilakukan untuk mengawal kebhinekaan serta menjadikannya sebagai potensi untuk
membangun kebangsaan di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.
Langkah untuk mencapai itu semua ialah dengan memahami falsafah Bhineka Tunggal
Ika. Di mana sikap multikulturalisme sebagai wahana merupakan filosofi dan pengalaman
yang telah dilakukan bangsa ini dengan sangat kokoh. Multikulturalisme bukan sekedar
wacana, melainkan praktik kehidupan sosial-politik, yang sudah mengakar kuat, bahkan
menjadi jati diri bangsa. Falsafah tersebut semakin kokoh, karena diperkuat oleh Pancasila
sebagai landasan ideal dalam berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, membangun kesadaran multikultural merupakan sebuah keniscayaan bagi
NKRI yang mempunyai keanekaragaman. Paling tidak ada beberapa argumen yang menjadi urgensi
membangun kesadaran multicultural tersebut yaitu;
Pertama, multikulturalisme dapat menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan basis
pengakuan terhadap keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Sebaliknya, monokulturalisme hanya
akan menumbuhkan intoleransi yang menyebabkan rapuhnya bangunan kebangsaan. Nilai-nilai
kesetaraan dalam konteks kebangsaan akan menumbuhkan nasionalisme.
Kedua, multikulturalisme akan menumbuhkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Ia tidak
hanya mengangkat hak-hak komunitas, melainkan juga hak asasi setiap individu yang memberikan
ruang kepada setiap individu lain untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinannya.
Ketiga, multikulturalisme dapat menjadi kekuatan kultural yang berfungsi untuk
mengantisipasi konflik sektarian. Kesediaan untuk menerima pihak lain akan menghancurkan
kecurigaan dan kebencian terhadap yang lain.
Setiap konflik yang bersumber dari kecurigaan dan kebencian, harus dibendung dengan
kesadaran multikulturalisme untuk membangun kesadaran pentingnya kelompok lain sebagai potensi,
bukan ancaman. Nilai-nilai multikulturalisme dapat berperan dalam membangun harmoni, baik dalam
konteks kebangsaan, kemanusiaan, maupun relasi sosial.
Karena itu, membangun kesadaran multikulturalisme harus dihidupkan di lingkungan
keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga-lembaga keagamaan yang bersentuhan langsung
dengan umat. Jika tidak, akan sulit membendung praktik intoleransi yang terus muncul hingga tingkat
global.
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2. Sikap nasionalisme
Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa
dan daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotisme. Jadi pada
mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya.
Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder (1964: 24) membedakan empat arti nasionalisme:
(1) Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unitunit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
(2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
(3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegitan politik, seperti kegiatan
partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan satu teori politik.
(4) Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.
Benedict Anderson (1996: 6, dlm, Baskara Wardaya, 2002: 16) mendefinisikan nation
(bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu yang secara
inheren terbatas dan berdaulat” (an imagined political community and imagined as both inherently
limited and sovereign”) . Istilah dibayangkan (imagined) ini penting, menurut Anderson, mengingat
bahwa anggota- anggota dari nasion itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada
saat yang sama di benak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan
komuniter tertentu.
Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam arti positif) manusia yang juga hidup dan
berdinamika, nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis
mengalami proses pasang surut, naik turun. Pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa
nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang secara dinamis berkembang serta mencari
bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
Boyd Shafer (1955: 6) mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna, hal tersebut
tergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu nasionalisme dapat
bermakna sebagai berikut:
(1) Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam
hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.
(2) Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise
bangsa.
(3) Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadangkadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau Volk yang kesatuannya lebih
unggul daripada bagian-bagiannya.
(4) Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan
bangsa demi bangsa itu sendiri.
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Nasionalisme Indonesia menggambarkan ikatan budaya yang menyatukan dan mengikat
rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam ikatan negara-bangsa (nation state).
Dalam upaya menyatukan pada sebuah ikatan itu, maka diperlukan ikatan budaya sebagai pendorong
hidup bangsa. Berkembangnya nasionalisme Indonesia sangat bergantung pada kohesivitas dalam
bentuk ketahanan budaya yang bertumpu pada ikatan budaya tersebut. Ikatan ini mampu menjadi daya
tahan yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi yang cenderung berdampak pada peniadaan batasbatas teritorial dan kedaulatan bangsa (Thung Ju Lan & Manan, 2011: 5-6).
Pengembangan nasionalisme Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah,perjuangan bangsa
Indonesia ini sudah di mulai sejak zaman kerajaan di nusantara. Kahim menyatakan”kapan di
mulainya nasionalisme Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara tepat.Ini merupakan
suatu fase yang baru mulai di sebut dengan jelas dan terorganisir pada dasarwarsa abad ke 20,namun
kebanyakan unsur pokoknya yang penting sudah ada jauh sebelumnya (Kahim, 1995:54).
Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa, kata bangsa memiliki arti: (1)
kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan
sendiri; (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama
dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena
kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di
muka bumi.
Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti yang tidak
membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan
mengatasi segalakeanekaragaman itu tetap diakui. Persoalan nasionalisme dan patriotisme di era
global sebenarnya bukan hanya masalah yang dialami oleh Indonesia. Amerika Serikat yang
merupakan negara adidaya dengan kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan hankam yang tak
tertandingi

pun

harus

berdaya

upaya

sekeras-kerasnya

dalam

membangun semangat

nasionalisme dan patriotisme di kalangan warganya. Demikian pula dengan negara-negara lain.
Bahkan Malaysia, misalnya, beberapa waktu belakangan ini tengah ramai diskusi dan program tentang
pembangunan nasionalisme dan patriotisme di negara tersebut.
Nasionalisme adalah masalah yang fundamental bagi sebuah negara, terlebih jika negara
tersebut memiliki karakter primordial yang sangat pluralistik. Klaim telah dicapainya bhinneka
tunggal ika, apalagi lewat politik homogenisasi, sebetulnya tidak pernah betul-betul menjadi realitas
historis, melainkan sebuah agenda nation-building yang sarat beban harapan.
Oleh sebab itu, ia kerap terasa hampa. Dengan penafsiran tersendiri, ini merupakan bentuk
imagined society seperti istilah Benedict Anderson. Benedict Anderson (1999) menggunakan istilah
imajinasi untuk menggambarkan kemiripan makna tentang fantasi. Penjelasannya lebih condong
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menggunakan analisis sejarah politik untuk menjelaskan kaitan antara imajinasi kolektif yang
mengikat suatu komunitas. Orang disatukan sebagai suatu negara karena persamaan identitas darah,
ideologi, dan kepentingan. Kalau mau jujur, gagasan Indonesia sebagai negara adalah produk
kolonialisme. Kesatuan teritorial dagang di bawah Belanda, Inggris, kemudian diambil alih Jepang
dan diwariskan ke pemerintahan bersama warga lokal yang bernama Indonesia.
Indonesia adalah laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari
aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara
maritim yang terdiri tidak kurang 17.000 pulau. Bahwa pluralitas di satu pihak adalah aset bangsa jika
dikelola secara tepat, di pihak lain ia juga membawa bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistik
itu hanya suatu pressing factor dalam realitas ikatan negara.
Perlu pahami

bahwa cita-cita kolektif melalui pembentukan suatu negara antara lain

merupakan itikad mulia untuk bekerja sama senasib sepenanggungan melalui kerangka nasionalisme
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat. Nasionalisme itu sendiri sebetulnya adalah
pendefenisian identitas kebangsaan dengan siapa kita ingin bekerja bersama dalam mencapai
bonum publicum, apakah karena ikatan etnis, agama, wilayah/teritorial atau lainnya atau kombinasi
sebagian atau seluruhnya. Seperti kata Ernest Gellner, ada rasional pembangunan sebagai alasan
eksistensi Negara
Metode Penelitian
Sugiyono (2010:3) menyatakan bahwa “Secara umum metode penelitian diartikan sebagai
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Di sisi lain Husnaini
Usman dan Purnomo Setiady (2004:3) mengartikan “Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk
mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis”.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu
cara ilmiah untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data sampai menyusun laporan
yang digunakan peneliti guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.
Menurut Syaifuddin Azwar (2010:5) mengemukakan “Dilihat dari pendekatan analisisnya,
penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a) penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif”. Lebih
lanjut Syaifuddin Azwar (2010:5) menjelaskan bahwa:
Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerukal
(angka) yang diolah dengan metoda statistika….. penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih
menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis
terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika
ilmiah.
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Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan
pendekatan kuantitatif sebab dalam makalah ini menekankan analisis pada data yang berupa angka
yang diolah dengan metoda statistika.
Sugiyono (2010:117) mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/subyek yang mepunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi
adalah keseluruhan subyek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis. Populasi
penelitian yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang tahun pelajaran 2017/2018. Sampel
penelitian diambil secara cluster random sebanyak 1 kelas yaitu kelas X IPA 1, dengan jumlah siswa
sebanyak 36 siswa. Penelitian dilakukan pada bulan September -Oktober 2017.
Data penelitian diperoleh melalui angket. Menurut Riduwan (2009: 38), angket adalah “Daftar
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai
dengan permintaan pengguna”. Maka dapat disimpulkan bahwa angket atau kuisioner adalah tehnik
penggumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab
agar diperoleh data dari responden. Angket dalam penelitian ini yaitu angket tentang kesadaran
multikultural dan angket tentang sikap nasionalisme. Angket penelitian masing-masing sebanyak 10
butir pernyataan dengan skala likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju,
ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Masing-masing pilihan diberi skor dari 1 untuk sangat tidak
setuju, 2, untuk tidak setuju, 3, ragu-ragu, 4, setuju, dan 5 sangat setuju.
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi product moment. analisis ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antra 2 variabel penelitian. Kesimpulan hasil analsisis
didasarkan pada nilai signifikansi yang muncul yang kemudian dibandingkan dengan nilai signifikansi
0,05. Kesimpulan analisis dinyatakan ada hubungan yang signfikan jika nilai signifikansi < 0,05.
Sebaliknya hasil analisis dinyatakan tidak ada hubungan jika nilai signifikansi > 0,05.
Hasil Peneltian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 36 siswa di kelas X IPA 1 diperoleh nilai kesadaran
multikultural dan sikap nasionalisme siswa. Adapun hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Kesadaran multikultural
Kesadaran multikultural merupakan suatu pengetahuan, sikap maupun perilaku yang
menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan bernegara. Keragaman muncul karena dalam satu
negara memiliki budaya, suku, ras, agama, dan berbagai hal lain yang beraneka ragam. Kesadaran ini
sangat penting bagi warga negara agar dapat menjalani kehidupan bernegara dengan baik.
Kesadaran multikultural ini harus diajarkan, disampaikan, dan dilatih sejak dini. Secara
formal, kesadaran multikultural ini disampaikan dalam mata pelajaran PPKN, sebagai mata pelajaran
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yang mengandung nilai-nilai kebangsaan. Penyampaian materi kesadaran multikultural dalam
pelajaran PPKN diharapkan dapat melatih kesadaran generasi muda sejak dini. Dengan kesadaran
multikultural yang baik, diharapkan setelah menjalani kehidupan nyata, siswa dapat mudah
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan juga membangun kebangsaan dalam
lingkungannya.
Hasil penelitian tentang kesadaran multikultural ini digambarkan pada tabel dan grafik sebagai
berikut.
Tabel 1. Distribusi Frekuennsi Kesadaran Multikultural Siswa

Kelas Interval

Frekuensi

Persentase

31-32

3

8,33%

33-34

8

22,22%

35-36

14

38,89%

37-38

5

13,89%

39-40

6

16,67%

36

100%

Dari data di atas dapat diketahui nilai rata-rata kesadaran multikultural sebesar 35,53, skor
tertinggi 40, skor terendah 31, dan standar deviasi 2,31. Dari data distribusi di atas, dapat digambarkan

Frekuensi

dalam histogram di bawah ini.
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Gambar 1. Histogram Distribusi Data Kesadaran Multikultural
Berdasarkan grafik dan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor terbanyak
frekuensinya adalah skor antara 35-36, yaitu skor interval yang ditempati oleh rata-rata sebesar
35,31. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang berada pada skor tersebut memiliki jumlah
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terbanyak, yaitu sebesar 38,89% atau sebanyak 14 siswa. Jadi dapat dikatakan sebagian besar siwa
memiliki kesadaran multiklutural dengan nilai sebesar 35-36. Angka ini menunjukkan bahwa
kesadaran multikultural pada siswa cukup baik. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai hal yang
salah satunya adalah adanya pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang diwajibkan bagi seluruh siswa dan
generasi muda penerus bangsa. Pendidikan pancasila sebagai pelajaran yang wajib diikuti
merupakan usaha pemerintah dalam memberikan bekal bagi generasi muda untuk mencintai nilainilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur inilah yang
dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
tersebut, maka penyelenggaraan negara diharapkan dapat memenuhi semua unsur yang ada di
dalamnya yang disebut sebagai multikultural.
2. Sikap nasionalisme siswa
Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan, yaitu suatu sikap yang harus dimiliki oleh
rakyat sebagai bagian dari suatu negara. Sikap nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air, yaitu
sikap yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara untuk
mencintai bangsa sendiri, dengan segala keanekaragaman kultural yang ada.
Sikap nasionalisme merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap kita. Karena itu sikap
nasionalisme ini harus diarahkan sejak dini agar nantinya setelah dewasa dan hidup bermasyarakat
dapat menjaga keutuhan bangsa di tengah keanekaragaman budaya, agama, suku, ras, bahasa dan
lain-lainnya.
Hasil penelitian sikap nasionalisme siswa di SMA Negeri 1 Sumberlawang diperoleh hasil
sebagai berikut:
Tabel 2. Distribusi Data Sikap Nasionalisme Siswa

Kelas Interval

Frekuensi

32-33

3

8,33%

34-35

15

41,67%

36-37

9

25,00%

38-39

5

13,89%

40-41

4

11,11%

36

Persentase

100%
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Dari data di atas dapat diketahui nilai rata-rata sikap nasionalisme siswa sebesar 36,03,
skor tertinggi 40, skor terendah 32, dan standar deviasi 2,12. Dari data distribusi di atas, dapat

Frekuensi

digambarkan dalam histogram di bawah ini.
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Gambar 2. Histogram Sikap Nasionalisme Siswa
Dari grafik dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki
sikap nasionalisme dengan skor antara 34-35. jika dilihat dari nilai rata-rata sebesar 36,03,
maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap nasionalisme kurang dari
rata-rata. Dari 36 siswa diketahui bahwa sebanyak 15 siswa atau sebesar 41,67% siswa
memiliki nilai kurang dari rata-rata. Dengan demikian sikap nasionalisme siswa dapat
dikatakan masih kurang.
Sikap nasionalisme siswa sangat diperlukan. Sebagai generasi penerus bangsa, maka
siswa harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Siswa harus memiliki rasa cinta terhadap
bangsa dan tanah airnya. Rasa cinta ini menjadi bekal bagi siswa untuk dapat ikut
berpartisipasi dalam membangun negara. Dengan rasa cinta tanah air, maka siswa akan
berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, orang-orang di
sekelilingnya, masyarakat di sekitarnya, dan hal ini tentu akan mendukung terhadap
pembangunan bangsa dan negara.
3. Hubungan kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme siswa
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa
besar hubungan antara kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme siswa kelas X
IPA.1 SMA Negeri 1 Sumberlawang.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka diketahui hasil analisis korelasi
sebesar 0,546 dengan signfikansi sebesar 0,001. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan
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dengan membandingkan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi yang
ditetapkan sebesar 0,05.
Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat signfikansi hasil analisis korelasi diperoleh
nilai sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Karena harga signfikansi 0,001
< 0,05, maka dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesadaran multikultural
dengan sikap nasionalisme.
Hubungan antara kesadaran multikulural dengan sikap nasionalisme ini sangat
penting bagi guru. Hal ini agar guru dapat mengetahui sejauh mana kesadaran multikultural
dalam mempengaruhi sikap nasionalisme. Guru PPKN merupakan guru yang paling dekat
yang berkaitan dengan sikap nasionalisme siswa. Karena itu guru harus memahami dan
mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap nasionalisme siswanya.
Pentingnya guru dalam memahami sikap nasionalisme ini terkait dengan
pembelajaran yang dilakukan guru PPKN. Guru harus dapat menerapkan metode dan atau
mengunakan media yang efektif dalam menyelenggarakan pembelajaran PPKN di kelas. Guru
harus dapat menyampaikan materi pelajaran secara maksimal kepada siswanya agar siswa
memahami semua materi pelajaran PPKn. Dengan memahami materi PPKn diharapkan siswa
dapat membentuk sikap nasionalisme secara baik sehingga nantinya dapat menjalani
kehidupan bernegara dengan sesama warga negara yang beraneka ragam kultur.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kesadaran multikultural siswa termasuk cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
siswa yang memiliki skor 35-36, yaitu skor yang di dalamnya mengandung nilai rata-rata.
2. Sikap nasinalisme siswa termasuk kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang
memiliki skor antara 34-35, yaitu skor di bawah nilai rata-rata sebesar 36,03.
3. Ada hubungan yang signfikan antara kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme
siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis korelasi sebesar 0,546 dengan signifikansi
sebesar 0,001 < 0,05.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
(1) Kepada guru, terutama guru PPKN diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran PPKN
dengan berbagai macam metode dan menggunakan media yang sesuai, agar pembelajaran
PPKN tidak memberikan rasa bosan dan jenuh pada siswa. Dengan cara tersebut, maka siswa
dapat menyerap materi pelajaran dan memahami materi dengan baik.
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(2) Kepada siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik. Siswa perlu
memiliki anggapan positif bahwa pelajaran PPKN merupakan pelajaran yang penting untuk
dipahami agar nantinya dapat memahami pentingnya nasionalisme dan patriotisme.
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ABSTRAK
Pelaksanaan demokrasi dapat dikenal dengan mudah sebagai salah satu keterlibatan warga negara
dalam menentukan pemimpin mereka melalui sebuah prosedur pemilihan umum. Namun, pelaksanaan
pemilihan umum tanpa adanya pengawasan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dapat
mewujudkan pemilihan umum yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu yakni langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran Pengawas Tempat
Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar, (2)
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang
terkait dengan partisipasi pengawas TPS, serta observasi langsung. Analisis data menggunakan
analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan partisipasi pengawas tempat
pemungutan suara (PTPS) dalam mewujudkan pemilu kepala daerah yang demokratis serta faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Hasil penelitian yakni (1) peran PTPS sudah
cukup baik, hal ini dapat terlihat dari setiap tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari pengawasan
kegiatan di masa tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan
pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, dan pengawasan ketidaksesuaian
perhitungan suara tidak terdapat kendala yang berarti, (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kinerja PTPS adalah faktor sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Peran PTPS sudah
cukup baik namun harus lebih ditingkatkan kembali dalam mengawal agenda pemilihan umum
selanjutnya yakni pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden di tahun 2019.
Kata kunci : demokrasi, pengawas, pemilu, pilkada

PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan prosedur utama yang terdapat dalam penyelenggaraan
negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling
nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh
karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama
terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benarbenar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaran Pemilihan
Umum (Gaffar, 2012: 1).
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Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, secara rutin dilaksanakan di
Indonesia dalam jangka waktu lima tahun untuk menentukan pemimpin dan pemerintahan
dalam Pemilu Presiden, Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Kepala Daerah, bahkan hingga
Pemilu Kepala Desa yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada tahun 2018, Provinsi
Jawa Tengah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta
Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.
Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah
Kabupaten Karanganyar. Dalam proses pemilihan, pengawas harus memastikan bahwa hak
pilih rakyat terlindungi dan tidak hilang dan/atau dihilangkan karena adanya intimidasi,
manipulasi, kesalahan administrasi dan pelanggaran lainnya. Pengawas juga bertugas untuk
memastikan pilihan rakyat dalam bilik suara diberikan dengan penuh kesadaran sebagai warga
negara, bukan karena paksaan, rekayasa, maupun politik uang.
Menurut Rusnaini (2016: 807), in practice, collaboration between government and
community, transparency is a certainty. Many countries refer to transparency, not only as the
right to access information, but also as the means of improving the government’s efficiency
and accountability. Berdasarkan pendapat tersebut, secara praktek kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat akan memberikan sebuah transparansi. Beberapa negara menuju
pada transparansi, tidak hanya pada hak terhadap akses informasi tetapi juga cara untuk
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah. Sehingga diperlukan partisipasi
masyarakat dalam mengawal dari awal terbentuknya pemerintahan. Langkah awal tersebut
dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pemilu.
Roni Wiyanto (2014: 26) menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu sendiri tidak lepas
dari berbagai permasalahan karena suatu perbuatan, baik yang dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia (WNI) dan peserta Pemilu itu sendiri. Pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu
antara lain pasangan calon melakukan kampanye pada masa tenang dan masih terdapat alat
peraga kampanye berupa baliho, spanduk, stiker yang belum dilepas pada masa tenang. Tidak
sedikit pasangan calon yang membagikan sembako, baju, sarung dan uang, dengan dalih
barang-barang tersebut merupakan bingkisan dan didalamnya terdapat gambar pasangan
calon.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan, maka Pengawas
pemilihan dimanapun berada harus berupaya keras untuk mencegah terjadinya pelanggaran
dan secara tegas menindak setiap pelanggaran pemilihan. Karena seluruh tahapan pemilihan
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yang saat ini berlangsung sangat tergantung pada baik dan tidaknya proses pemungutan dan
penghitungan suara di TPS. Oleh karena itulah, pemahaman mengenai potensi pelanggaran
dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, identifikasi TPS
rawan, langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran perlu dimiliki setiap
pengawas TPS. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang
PARTISIPASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi pada
Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018)

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2018, yakni mulai dari pembentukan PTPS,
sistem perekrutan calon PTPS, proses seleksi, bimbingan teknis, hingga setelah selesai proses
pemungutan suara. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Karanganyar. Subyek
penelitian ini yakni Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan mengambil sampel
PTPS di Kecamatan Tasikmadu. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
penelitian deskriptif kualitatif, karena menunjukkan adanya deskripsi terhadap partisipasi
PTPS dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar yang
demokratis. Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan tigkat
kedua, yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif. Peneliti mulai
memprediksi variabel-variabel yang terlibat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode
deskriptif ialah metode yang memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang situasi yang
terjadi saat sekarang berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang
menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang terkait dengan partisipasi Pengawas
TPS, serta observasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya
berupa narasi kualitatif guna menemukan partisipasi pengawas tempat pemungutan suara
(PTPS) dalam mewujudkan pemilu kepala daerah yang demokratis serta faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi kinerja mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Penyelenggara Pemilu
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Kedudukan penyelenggara pemilu dalam konstitusi, merujuk pada ketentuan Pasal 22E
ayat (5) UUD 1945, bahwa : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dalam Perbawaslu Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilihan umum, menyebutkan
penyelenggaraan

pemilu

yaitu:

“Penyelenggaraan

pemilu

adalah

lembaga

yang

menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden
dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan
Walikota secara demokrasi”.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga penyelenggara
pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dengan posisi yang sejajar. Artinya antara KPU dan Bawaslu tidak ada lembaga yang
berkedudukan lebih tinggi, keduanya saling bekerjasama untuk mewujudkan pemilu yang
demokratis sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. KPU
berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dan Bawaslu sebagai lembaga yang
mengawasi terselenggaranya pemilu yang demokratis.
Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu
Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu adalah Bawaslu. Bawaslu berkedudukan di
tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota. Setingkat dibawahnya adalah Panitia Pengawas
Kecamatan (Panwascam). Dalam melaksanakan tugasnya, panwascam dibantu oleh Pengawas
Desa (Panwasdes). Pengawas Desa tentunya tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di
seluruh Desa, oleh karena itu dibentuklah Pengawas TPS (PTPS).
Kedudukan Penyelenggara Pemilu terdapat dalam Konstitusi, maka sifat nasional, tetap
dan mandiri juga melekat pada kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena itu, kedudukan
Bawaslu/ pengawas pemilu adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan Bawaslu
sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat permanen. Akan tetapi, posisi tersebut
berbeda dengan keberadaan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota hingga tingkat
bawah yang justru bersifat ad hoc.
Dasar Hukum Pengawasan Pemilu
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Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam
Pilkada 2018 harus memahami tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam berbagai
peraturan dibawah ini:
1. UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
2. Perbawaslu 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan
Daftar Pemilih
3. Perbawaslu 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye
4. Perbawaslu 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Terkait Larangan Memberikan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang
Dilakukan Secara Struktur, Sistematis dan Massif.
5. Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
6. Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
7. Perbawaslu 1 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan
Penditribusian Pelengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya
8. Perbawaslu 13 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Perbawaslu 14 tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan
10. PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan
11. PKPU 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan
12. PKPU 4 tahun 2017 tentang Kampanye
13. PKPU 9 tahun 2017 tentang Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Penditribusian
Perlengkapan Pemilihan
14. PKPU 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
15. PKPU 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Suara
Langkah-langkah Pengawasan
a. Pengawasan Pengawas TPS pada Hari Tenang (H-3) 24-26 Juni 2018
1.

Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon atau
Relawan atau Saksi Pendukung Pasangan Calon yang ada di daerahnya untuk
menyampaikan larangan kampanye pada masa tenang dan larangan pemberian uang
atau materi lainnya;
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2.

Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat
setempat untuk melaporkan kepada Pengawas apabila ditemukan pelanggaran
kampanye termasuk pemberian uang atau materi lainnya di waktu masa tenang;

3.

Memantau atau memonitor situasi dan kondisi Bersama pengawas kecamatan dan
pengawas kelurahan atau dapat mengajak bersama kepolisian atau pihak keamanan
setempat

yang bertugas di wilayah kerjanya untuk mengawasi kemungkinan

adanya aktifitas pemberian uang atau materi lainnya dan terhdap masih adanya alat
peraga kampnye yang belum dibersihkan;
4.

Mengecek pelaksanaan pengumuman pemberitahuan hari pemungutan suara
melalui pengeras suara;

5.

Mengecek pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6-KWK (kepada KPPS
dan Pemilih), terhadap Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan
karena pemilihnya tidak ada di rumah pada hari pemungutan suara atau pemilih
yang tidak lagi memenuhi syarat maka harus dipastikan agar Formulir Model C6KWK tersebut dicatat dan dipastikan disimpan tetap utuh di PPS.

b. Satu hari sebelum pemungutan suara (H-1)
1.

Mengadakan pertemuan tentang

kesiapan pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara dengan KPPS dan petugas keamanan;
2.

Mendatangi lokasi TPS dan melakukan pengecekan kesiapan TPS apakah sudah
didirikan di tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan
tersedianya serta lengkapnya perlengkapan dukungan.

c. Langkah-langkah Pengawasan
1. Mengecek atau memeriksa pemilih yang hadir ke TPS adalah pemilih yang terdapat
dalam DPT, DPPh dan DPTb sesuai ketentuan;
2. Memastikan pemilih mencatat kehadiraanya ke dalam formulir C7-KWK dan
pengawas memberi tanda pada salinan daftar pemilih yang dibawanya; Memastikan
pemilih yang hadir membawa Formulir Model C6-KWK;
3. Memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah
ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil untuk
memberikan suara;
4. Memastikan Ketua KPPS memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan
prinsip urutan kehadiran pemilih;
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5. Memastikan KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau
orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya
mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran;
6. Memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan
terbuka;
7. Memastikan Pemilih menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan
prinsip LUBER;
8. Memastikan Pemilih memasukkan satu surat suara ke dalam kotak suara;
9. Memastikan Pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta;
10. Memastikan tidak ada Pemilih yang menggunkan hak pilihnya lebih dari sekali;
11. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan
dengan pemilihan Bupati dan Waki l Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
memastikan KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yakni, 1 (satu) surat suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
12. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan
dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada
Kabupaten/Kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya
diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila pemilih
menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan
mencatatkan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
14. Memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak
pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan pada 1 (satu) jam
sebelum pemungutan suara berakhir;
15. Memeriksa pemilih tersebut, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di
RT/RW yang sesuai dalam KTP elektronik atau surat keterangan pemilih tersebut;
16. Memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang menjalani
rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sesuai
ketentuan;
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17. Memastikan Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan berakhir pada
pukul 13.00 waktu setempat kecuali pemilih yang telah terdaftar sebelum pukul 13.00
waktu setempat;
18. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan
gambar pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan;
19. Memberi saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai prosedur dan memastikan
ditindak lanjuti oleh petugas;
20. Mencatat kejadian - kejadian khusus yang terjadi selama proses pemungutan suara
berlangsung;
21. Melaporkan ke Panwascam melalui PPL apabila diketahui lebih dari seorang memilih
lebih dari sekali atau terlanjurnya penggunaan hak pilih oleh 2 orang atau lebih yang
tidak berhak memilih untuk ditindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang;
22. Melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran (etik dan pidana) kepada Panwascam
melalui PPL untuk proses penanganan pelanggaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS)
Faktor yang mempengaruhi kinerja PTPS antara lain:
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang memadahi tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil
pengawasan yang obyektif. Oleh karena itu, panwascam melakukan seleksi yang ketat
terhadap calon-calon PTPS baik dari seleksi administrasi sampai pada seleksi tahap
akhir atau wawancara. Diharapkan, panwascam dapat merekrut orang-orang yang
memang kompeten dalam melakukan pengawasan dan bersedia untuk terus
membenahi diri dan bersikap netral serta obyektif.
2. Anggaran atau Infrastruktur
Berdasarkan hasil observasi, tidak sedikit warga yang bersedia untuk menjadi
pengawas TPS dikarenakan akan mendapat honor yang lumayan. Sehingga mindset
mereka adalah mereka bekerja dan mendapatkan bayaran yang setimpal. Hal tersebut
keliru karena yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu mengawasi proses
pemilu hingga tercapai pemilu yang demokratis tanpa memikirkan imbalan apapun.
Terkait dengan infrastruktur yang ada, panwascam sudah memiliki kantor di setiap
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kecamatan, dan disana PTPS dapat melakukan konsultasi diluar jadwal bimbingan
teknis.

KESIMPULAN
Pengawasan terhadap pemilu memang harus terus dilakukan, peran serta masyarakat
khususnya pengawas TPS (PTPS) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemilu yang
demokratis. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh PTPS di Kabupaten
Karanganyar sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan kembali dalam
menyongsong pemilu yang akan datang.
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FESTIVAL BUDAYA SEBAGAI BENTUK
PENGUATAN NILAI-NILAI BUDAYA DI KOTA SOLO

Erna Gesti Fadrusiana
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
ernagesfana@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam festival budaya
sebagai bentuk penguatan nilai-nilai budaya di Kota Solo. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025,
Pemerintah Kota Solo serius dalam melaksanakan program city branding yaitu mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi pembangunan jangka
panjang 2005-2025. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan festival budaya seperti Solo Batik Carnival, Solo Menari 24 Jam, dan Grebeg
Sudiro merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menguatkan nilai-nilai
budaya dan juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari
kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta melakukan perubahan demi meningkatkan
kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, festival budaya, penguatan nilai-nilai budaya
PENDAHULUAN
Keberagaman merupakan ciri negara Indonesia. Mulai dari keberagaman ras, agama,
suku, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini menuntut agar masyarakat Indonesia selalu
menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terkecuali keragaman budaya. Untuk dapat menghargai
setiap keragaman budaya yang ada, Kota Solo mempunyai cara untuk dapat melestarikan
keragaman budaya yaitu dengan mengadakan festival budaya. Menurut KBBI, festival ialah
perayaan besar yang di lakukan untuk memperingati sesuatu kejadian yang bersejarah.
Menurut Beverly J. Stoeltje (1992), festival itu adalah sesuatu yang berulang secara periodik,
merupakan peristiwa sosial yang lewat bentuk-bentuk yang umumnya terdiri dari rentetan
peristiwa yang dikoordinasikan, melibatkan secara langsung atau tidak langsung dan untuk
maksud yang beragam, seluruh anggota dari keseluruhan komunitasnya, disatukan oleh
etnisitas, bahasa, agama, ikatan kesejarahan, dan saling tukar pandangan di antara mereka.
Festival budaya merupakan salah satu cara pemerintah untuk lebih memperkenalkan
kebudayaan yang sudah ada sejak turun temurun kepada masyarakat luas khususnya kepada
wisatawan (Ade Mustika, 2015). Penyelenggaraan festival budaya ini sesuai dengan Peraturan
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Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
Tahun 2005-2025 yang menunjukkan bagaimana Pemerintah Kota Solo serius dalam
melaksanakan program city branding yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Sesuai dengan visi misi arah pembangunan jangka panjang 2005-2025 yaitu
1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan
akhlak mulia termamsuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik, dan
pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup.
2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan
mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial
budaya dan olahraga.
3. Peningkatan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional,
baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa.
4. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar
tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.
Sesuai dengan data yang diperoleh dari solo.tribunnews.com tahun 2016, jumlah
wisatawan di Kota Solo telah naik hingga 4.385.550. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut
karena banyaknya wisata budaya di Kota Solo. Pelaksanaan Festival budaya yang diadakan
di Kota Solo diantaranya Solo Batik Carnival, Solo Menari 24 Jam, dan Grebeg Sudiro.

Solo Batik Carnival
Acara ini merupakan acara tahunan Kota Solo sebagai sarana untuk mengakselerasi
pertumbuhan dan citra Kota Solo sebagai Kota Batik pada tingkat nasional maupun
internasional. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi brand yang telah melekat di Kota
Solo. Dana yang diperoleh untuk acara SBC ini berasal dari Dinas Pariwisata meskipun belum
dapat mengkover semua biaya penyelenggaraan sehingga membutuhkan peran serta atau
partisipasi masyarakat. Tujuan kebijakan penyelenggaraan SBC agar masyarakat lebih
mencintai batik sebagai budaya Kota Solo. Menurut Kepala Dinas Pariwisata menyatakan
bahwa SBC merupakan sebuah pagelaran yang sangat mewah tetapi mengangkat batik Solo
sebagai identitas bangsa. Batik Solo tidak hanya untuk digunakan pada acara-acara besar
tetapi juga bisa digunakan untuk keseharian.
Adanya penyelenggaraan acara SBC ini sangat didukung oleh Pemkot Solo yang berhasil
membina masyarakat Solo untuk cinta pada budaya lokal. Namun untuk mencapai
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keberhasilan acara ini, Pemkot melakukan pembinaan sebelumnya dimana acara ini
melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi sebagai panitia,
pemakai kostum, pembuat kostum, dan sebagainya. Selain acara SBC sendiri, terdapat pula
dampak terhadap etos kerja masyarakat karena dengan adanya acara ini pendapatan
masyarakat dalam aktivitas bisnis meningkat. Baik dalam bisnis kuliner, perhotelan,
cinderamata, dan lain sebagainya.

Solo Menari 24 Jam
Solo menari dilakukan di Kota Solo karena Kota solo merupakan pusat seni tari
Indonesia khususnya pulau Jawa. Acara ini dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati
hari tari sedunia yang jatuh pada tanggal 29 April. Pangeran Suryadiningrat dalam Mulyani
N (2016: 49) menjelaskan bahwa tari adalah gerak dari seluruh anggota tubuh manusia yang
disusun secara selaras dengan irama musik, serta mempunyai maksud tertentu. Sedangkan
Sekarningsih dan Heny (2006: 4) menjelaskan pengertian tari merupakan alat ekspresi atau
sarana komunikasi seorang seniman kepada orang lain (penonton/penikmat).

Grebeg Sudiro
Tissana (2012:44) menyebutkan bahwa “Grebeg Sudiro berasal dari gabungan dua kata,
yaitu kata “grebeg” yang berarti perkumpulan dan “sudiro” adalah kepanjangan dari kelurahan
sudiroprajan. Sehingga grebeg sudiro merupakan tradisi warga sudiroprajan yang tercipta
hasil perkumpulan orang-orang Sudiroprajan”. Kelurahan sudiroprajan sendiri merupakan
salah satu kelurahan di Surakarta dengan jumlah penduduk mayoritas adalah masyarakat Jawa
dan Tionghoa (Cina). Grebeg sudiro juga merupakan rangkaian dari acara perayaan Tahun
baru Imlek di Kelurahan Sudiroprajan, namun demikian tidak hanya berupa budaya Cina saja
yang ditampilkan tetapi juga budaya Jawa. Perayaan tersebut diwarnai berbagai seni
pertunjukkan

dari

kedua

budaya.

Perayaan tradisi grebeg sudiro mengandung suatu maksud untuk menyebarluaskan nilai atau
makna yang berguna kepada khalayak ramai dan juga kepada masyarakat di Kelurahan
Sudiroprajan khususnya.
Menurut Raffa Widyaningsih (2015: 98) mengatakan bahwa:
Pesan-pesan atau nilai-nilai pada Grebeg Sudiro dikomunikasikan melalui empat
simbol, yaitu gunungan, jodang karya seni, pawai kesenian, dan tematik tahunan
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Grebeg Sudiro. Simbol atau ikon Grebeg Sudiro adalah gunungan kue keranjang.
Gunungan mengkomunikasikan ucapan syukur pada Tuhan. Jodang karya seni berupa
miniatur tempat ibadah mengkomunikassikan kerukunan beragama. Pawai kesenian
dalam Grebeg Sudiro mengkomunikasikan persatuan rasial dimana budaya-budaya
baik dari etnis Jawa dan Tionghoa maupun daerah lain bersatu membentuk suatu iringiringan yang indah. Tematik tahunan Grebeg Sudiro mengkomunikasikan
kebhinekaan.
Adanya berbagai festival budaya yang terdapat di Kota Solo, tidak terlepas dari
partisipasi warga baik warga daerah Kota Solo maupun luar Kota Solo. Partisipasi berasal dari
bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambil bagian, pengikut sertaan. Menurut
Rusnaini dalam Journal Citizen Partisipation in Medium-Term Local Development Plan in
Indonesia (2016: 1), menyatakan partisipasi warga biasanya dianggap sebagai elemen
berharga

dari

kewarganegaraan

demokratis

demokratis. Namun, lebih lanjut Rusnaini

dan

pengambilan

keputusan

yang

menjelaskan demokrasi pada prinsipnya

menekankan pada karakteristik masyarakat, khususnya dalam proses pembangunan nasional.
Partisipasi bararti ikut serta dalam suatu bagian atau tahap dari sebuah proses. Tilaar (2009:
287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan
demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan
dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembangunan masyarakatnya.
Jacoby (2009) dalam Fauzi A (2015: 25) menjabarkan gagasan dari Coalition for Civic
Engagement and Leadership bahwa diperlukan beberapa hal dibawah ini untuk bisa disebut
sebagai civic engagement, antara lain;
1. Belajar dari yang lain, diri sendiri, dan lingkungan untuk mengembangkan perspektif
informasi tentang isu-isu sosial
2. Menghargai keragaman dan membangun jembatan diantara perbedaan
3. Berperilaku dan bekerja melalui kontroversi, dengan kesantunan
4. Mengambil peran aktif dalam proses politik
5. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, berupaya dalam memecahkan masalah
publik dan pelayanan masyarakat
6. Bertindak dalam kepemimpinan dan keanggotaan pada organisasi
7. Mengembangkan empati, etika, nilai dan rasa atas tanggung jawab sosial
8. Mempromosikan keadilan sosial secara lokal dan global.
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Keterlibatan warga negara (civic engagement) merupakan suatu kondisi atau norma
dimana warga negara secara individual ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan
bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan
nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik (Fauzi Abidillah, 2015).
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa partisipasi atau keterlibatan
warga merupakan suatu kondisi dimana keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dapat
menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap keragaman, meningkatkan kesatuan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan diselenggarakannya festival budaya tidak terlepas dari upaya untuk
memperkuat nilai-nilai budaya. Nilai adalah suatu pengertian atau pensifatan yang digunakan
untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda, Rachman (Hakam, 2007:57).
Senada dengan hal tersebut Hakam (2007:197) mengungkapkan,
Manusia sebagai makhluk yang bernilai memiliki dua konteks, pertama akan
memandang nilai sebagai suatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada
meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai telah ada sebelum
adanya manusia sebagai penilai. Pandangan kedua memandang nilai itu subjektif,
artinya nilai sangat tergantung pada subjek penilainya. Jadi nilai memang tidak akan
ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai.
Sedangkan Koentjaraningrat (2009: 146) mengungkapkan kebudayaan dapat diartikan
hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Lalu menurut D’Andrade dalam Supardan (2008:
201) pengertian kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang kontras dengan makna seharihari
yang hanya merujuk pada warisan sosial tertentu yakni tradisi sopan santun dan kesenian.
Hal senada diungkapkan oleh Niode (2007: 51) yang mengatakan pada dasarnya nilainilai budaya terdiri dari nilai yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang berupa
utilitas atau kegunaan, nilai agama yang berbentuk kedudukan, nilai seni yang menjelaskan
keekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta,
persahabatan, gotong royong dan lain-lain.

Tabel. Kerangka Kluckhohn mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang
Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia (Koentjaraningrat, 2009:157)
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Masalah Dasar

Orientasi Nilai Budaya

dalam Hidup
Hakikat

Hidup Hidup itu buruk

Hidup itu baik

(HH)

Hidup itu buruk,
tetapi

manusia

wajib

berikhtiar

supaya

hidup

menjadi baik
Hakikat

Karya Karya itu untuk Karya itu untuk Karya itu untuk

(HK)

nafkah hidup

kedudukan,

menambah karya

kehormatan, dsb
Persepsi manusia Orientasi ke masa Orientasi ke masa Orientasi ke masa
tentang

waktu kini

lalu

depan

(MW)
Pandangan

Manusia

tunduk Manusia menjaga Manusia berusaha

manusia terhadap kepada alam yang keselarasan
alam (MA)

dahsyat

menguasai alam

dengan alam

Hakikat hubungan Orientasi kolateral Orientasi vertikal, Individualisme
manusia

dengan (horisontal),

sesamanya (MM)

rasa rasa

ketergantungan

ketergantungan

kepada sesamanya kepada
(berjiwa

menilai
usaha

tinggi
atas

tokoh- kekuatan sendiri

tokoh atasan dan
berpangkat

Teori tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangatlah
beragam, dan dalam nilai-nilai budaya tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh
masyarakat Indonesia serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan pedoman hidup masyarakat,
dan ada pula yang tidak perlu diikuti oleh masyarakat. Jika nilai-nilai budaya yang baik
diorientasikan pada nilai budaya di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila,
dikarenakan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang
tidak hanya sekedar simbol, atau slogan dengan rangkaian kata-kata yang indah tetapi
memiliki arah berupa nilai yang menjadi orientasi budaya yang sangat tinggi nilainya, masingmasing sila memuat kelima hal atau sila tersebut sangat tinggi nilainya. masing-masing nilai
memuat makna hidup manusia, makna sosial, makna hubungan manusia yang satu dengan
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lainnya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan waktu, hubungan
manusia dengan masa depan atau kemampuan manusia untuk merancang masa depan, dan
arah aktivitas yang selalu disinari oleh sila yang pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
(Rasid, 2014: 26).
Penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap budaya juga telah banyak
dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Heru Suldiono dengan judul Partisipasi
Masyarakat Dalam Tradisi Merti Dusun Dan Imlplikasinya Terhadap Ketahanan Sosial
Budaya. Hasil penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam
memelihara tradisi Merti Dusun yang ada di Desa Giyombong cukup tinggi, disebabkan latar
belakang budaya masyarakat yang memiliki hubungan sejarah dengan tradisi tersebut. Bentuk
partisipasi masyarakat Desa Giyombong dapat dilihat dari derajat kesukarelaan, cara
keterlibatan, keterlibatan dalam berbagai tahap proses Tradisi Merti Dusun, tingkatan
organisasi, intensitas dan frekuensi kegiatan, lingkup kegiatan, efektivitas, keterlibatan, dan
gaya partisipasi. Partisipasi masyarakat di Desa Giyombong adalah masyarakat mayoritas
telah melibatkan dirinya secara sukarela dan gotong royong dalam proses pelaksanaan Merti
Dusun.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Festival Budaya Sebagai Bentuk Penguatan NilaiNilai Budaya Di Kota Solo.

METODE PENELITIAN
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018 di Kota Solo. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian kualitatif yang didukung dengan studi kasus dan dokumen. Teknik
pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, studi dokumen. Analisis data dengan pengumpulan
data, menganalisis data, menyajikan data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Solo Batik Carnival
Festival budaya yang diselenggarakan di Kota Solo merupakan cara Pemkot Solo untuk
tetap melestarikan budaya yang ada. Solo Batik Carnival, Solo Menari 24 Jam, dan Grebeg
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Sudiro adalah budaya di Kota Solo yang mempunyai makna atau nilai masing-masing. Dari
hasil wawancara kepada Bayu sebagai panitia SBC menyatakan bahwa “festival SBC ini
diselenggarakan untuk menanamkan rasa bangga terhadap batik sebagai warisan budaya Kota
Solo. Dan acara ini tidak hanya diikuti oleh warga Solo yang berdomisili di Solo atau yang
memiliki keahlian dalam batik, tetapi acara ini terbuka untuk umum. Acara ini telah disetujui
oleh Pemkot. Jadi penyelenggaraan acara ini benar-benar membutuhkan kerjasama yang baik
antara peserta, panitia juga Pemkot Solo”.
Lebih lanjut, menurut Lia Imelda (Ketua Yayasan SBC) dalam jateng.tribunnews.com
festival SBC yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini memiliki tema yaitu Ika Paramartha. Ika
memiliki arti kesatuan, sedangkan Paramartha memiliki arti segala hal yang memiliki unsur
baik. Sehingga penggabungan keduanya diharapkan membuat SBC menjadi satu kesatuan
yang memiliki unsur yang baik sehingga bisa menjadi inspirasi. Tema tersebut terinspirasi
dari kondisi Indonesia yang mengalami perpecahan atas nama politik dan agama. SBC 2018
juga akan mengangkat batik nusantara tidak hanya batik Jawa tetapi juga Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali dan Jawa-DKI Jakarta. Dengan adanya
acara SBC yang mengusung tema berbeda tiap tahunnya diharapkan akan terjalin kesatuan
yang semakin erat antar masyarakat Indonesia.
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa festival SBC mempunyai
tujuan untuk melestarikan budaya nusantara, mempererat kesatuan antar masyarakat
Indonesia, mempererat kerja sama antara warga dengan Pemerintah Kota.

Solo Menari 24 Jam
Selain acara SBC, terdapat pula festival Solo Menari 24 Jam yang diadakan dalam
rangka memperingati hari tari sedunia pada tanggal 29 April. Hasil wawancara dengan Adit,
mahasiswa ISI jurusan Tari mengungkapkan
Solo Menari 24 jam merupakan agenda tahunan. Pada tahun 2017 kemarin, ada 3 orang
penari yang menari selama 24 jam non stop. Makan dan minum pun sambil menari.
Selain 3 penari tersebut juga ada ribuan penari dari berbagai kota di Indonesia bahkan
dunia yang menampilkan tarian secara bergiliran. Setiap tarian yang dibawakan oleh
para penari memiliki makna yang baik dalam kehidupan. Sebagai contoh gerakan
sembahan pada tari jawa mempunyai makna menghaturkan sembah kepada Tuhan Yang
Maha Esa jadi tarian itu tidak hanya sebagai tontonan atau hiburan tetapi juga
mempunyai nilai-nilai positif yang baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
seperti nilai kemanusiaan. Partisipasi warga pun sangat antusias baik yang ikut
menampilkan ataupun hanya menonton saja. Bahkan hingga dini hari masih ada warga
288

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

yang menonton. Sehingga dengan melihat antusias partisipasi warga terhadap acara ini
penyelenggara seperti panitia dan pemerintah semakin bersemangat untuk memberikan
yang terbaik untuk masyarakat.
Sedangkan menurut Monika, penonton solo menari dalam www.voaindonesia.com
mengenai pementasan acara mengungkapkan, “Sangat menarik. Tidak membosankan
penyajian tariannya. Sangat beragam. Perayaan ini bagi kami generasi muda, lebih
mengetahui budaya daerah, budaya Indonesia, bahkan budaya dunia lewat tarian agar kita bisa
melestarikannya. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kami, menambah wawasan
nusantara."
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa festival Solo Menari 24 Jam
nonstop turut andil dalam penguatan nilai-nilai dalam kehidupan seperti kemanusiaan, juga
festival ini mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan daerah. Hal ini
diperkuat dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti ataupun menonton festival budaya
ini.

Grebeg Sudiro
Tradisi grebeg sudiro diselenggarakan di kelurahan Sudiroprajan sejak tahun 2008.
Pelaksanaannya dilakukan seminggu sebelum peringatan Imlek. Seperti yang dijelaskan oleh
Bapak Dalimo, Lurah Sudiroprajan mengatakan “Grebeg sudiro ini merupakan tradisi yang
tercipta dari perpaduan budaya Jawa dan budaya Cina, perlu diketahui bahwa tradisi ini
bukanlah bagian dari perayaan imlek tetapi merupakan rangkaian acara yang berdiri sendiri”.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Septiana, Ketua Panitia Grebeg Sudiro 2016 (dalam Setiawan
Riki, 2016: 65) bahwa
Grebeg Sudiro adalah suatu bentuk akulturasi budaya dari budaya Jawa dan budaya Cina
dengan tujuan untuk mengenalkan potensi-potensi lokal mas, semisal potensi kuliner
kan di kampung balong terkenal dengan bakpianya, kemudian kue keranjang, apem, dan
lain-lain. Selain itu juga mengenalkan keseniannya seperti barongsai, liong barongsai,
wayang, punokawan, dan lain-lain.
Masyarakat dari dua etnis Tionghoa-Jawa ikut terlibat dalam peserta kirab budaya Grebeg
Sudiro. Hal ini menunjukkan bentuk gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan
kedua etnis
Kemudian

Wali

Kota

Surakarta

Bapak

FX

Hadi

Rudyatmo

dalam

www.regional.kompas.com menambahkan bahwa untuk merajut kebhinekaan bukan
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pekerjaan yang mudah. Namun ini merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan
bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga
kemajemukan yang ada di Solo dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa festival budaya yang diselenggarakan di Kota Solo seperti Solo Batik
Carnival, Solo Menari 24 Jam, dan Grebeg Sudiro sebagai penguatan nilai budaya dan
pemersatu bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Niode (2007: 51) pada dasarnya
nilai-nilai budaya terdiri dari nilai yang menentukan identitas sesuatu, nilai ekonomi yang
berupa utilitas atau kegunaan, nilai agama yang berbentuk kedudukan, nilai seni yang
menjelaskan keekspresian, nilai kuasa atau politik, nilai solidaritas yang menjelma dalam
cinta, persahabatan, gotong royong dan lain-lain.
Lebih lanjut, Rasid (2014: 26) menjelaskan jika nilai-nilai budaya yang baik
diorientasikan pada nilai budaya di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila,
dikarenakan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang
tidak hanya sekedar simbol, atau slogan dengan rangkaian kata-kata yang indah tetapi
memiliki arah berupa nilai yang menjadi orientasi budaya yang sangat tinggi nilainya, masingmasing sila memuat kelima hal atau sila tersebut sangat tinggi nilainya. masing-masing nilai
memuat makna hidup manusia, makna sosial, makna hubungan manusia yang satu dengan
lainnya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan waktu, hubungan
manusia dengan masa depan atau kemampuan manusia untuk merancang masa depan, dan
arah aktivitas yang selalu disinari oleh sila yang pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jadi dapat disimpulkan dengan adanya festival budaya di Kota Solo yang mempunyai
nilai budaya yang terdiri dari berbagai macam nilai seperti identitas, ekonomi, agama, seni,
politik dan juga solidaritas pada akhirnya nilai-nilai tersebut menjadi orientasi budaya yang
sangat tinggi
Partisipasi masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri juga dibutuhkan agar
kebijakan yang bentuk oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mencapai kehidupan
masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas serta mencapai tujuan. Hasil
tersebut sejalan dengan pendapat Fauzi Abidillah (2015) keterlibatan warga negara (civic
engagement) merupakan suatu kondisi atau norma dimana warga negara secara individual
ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan,
keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk
290

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih
baik.
Dari pernyataan yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan
juga untuk melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih
baik.

KESIMPULAN
Festival budaya merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka
menguatkan nilai-nilai budaya. Festival budaya tersebut diantaranya Solo Batik Carnival,
Solo Menari 24 Jam serta Grebeg Sudiro. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan juga untuk
melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat terhadap acara atau festival
budaya agar masyarakat lebih mengenal dan mampu memegang teguh nilai-nilai lokal.
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PARTISIPASI WARGA DALAM FORUM MUSYWARAH DESA SEBAGAI BAGIAN DARI
DEMOKRASI
Muhammad Yogi Guntoro
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Yogi.Guntoro5158@gmail.com

ABSTRAK
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan
pemerintahan desa secara demokratis. Musdes adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan
fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi,
dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Partisipasi masyarakat menjadi
mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan Salah satu ketercapaian dari demokrasi
deliberatif adalah adanya partisipasi yang dilakukan oleh warga negara, partisipasi juga dapat menjadi
acuan seberapa baik pemerintahan suatu negara (good govermence) hal ini seperti yang di kemukakan
oleh United Nation Development Bank (UNDB). Musyawarah desa sangat erat kaitannya dengan
implementasi demokrasi deliberatif karena Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan
hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (splendid
isolation)Musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi interaktif karena masyarakat berpartisipasi
Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat
sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam
mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Adapun
pemerintah desa melakukan peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan motivasi,
koordinasi dan komunikasi dan melakukan tugas pengawasan.

Kata kunci : Partisipasi, Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat
mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari
adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu ruang berdemokrasi di desa yang disediakan
oleh UU Desa adalah musyawarah desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi di desa yang
memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai
hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang
dihadapinya.
Berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya
seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, anak muda, lansia,
perempuan miskin dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa sedapat mungkin harus
memiliki akses dan dapat hadir dalam Musdes. Melalui Musdes masyarakat desa diharapkan
dapat berbincang-bincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan menimbang-nimbang
hal-hal yang kira-kira baik bagi desanya dan apa-apa yang tidak baik bagi desanya.
Apabila melihat ilustrasi diatas Musyawarah Desa (Mudes) sangat identik dengan
penerapan demokrasi deliberatif yang ditandai dengan bagaimana kelompok masyarakat
merimuskan kebijakan penting guna menunjang dan mengakomodir kepentingan bersama.
Demokrasi deliberatif harus dimaknai bahwa demokrasi itu bukan hanya mengenai
proses pemilihan umum tetapi juga harus mencakup mengenai proses pembuatan kebijakan
publik dan harus berorientasi pada kesetaraan dialog pihak-pihak yang terlibat di dalam
pembuatan kebijakan di masyarakat. ( Halim, 21:2016)
Dalam sebuah kondisi di mana kolektivitas berfungsi sebagai penyangga moralitas
dalam artian yang paling realistis, bukan mengurusi persoalan privasi individu tetapi publik,
integrasi antara kolektivitas sebagai manifestasi nilai-nilai dengan hak individual sebagai
pernyataan sifat partisipasi akan menghasilkan atribut baru berupa tekanan yang lebih besar
pada posisi tawar civil society.
Habermas dalam Halim (2016:22) memandang bahwa manusia, dalam keseluruhan
tindakannya, berlandaskan dan berorientasi pada dua hal yaitu Pertama, orientasi pada
pencapaian konsensus atau tindakan komunikatif, sedangkan yang kedua adalah tindakan
yang berorientasi pada tindakan rasional bertujuan.
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Tindakan komunikatif bertujuan mencapai kesetujuan atau kesaling-pahaman di antara
pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan demikian, dalam tindakan komunikatif ini, manusia
dibawa untuk menemukan kesetujuan bukan hegemoni untuk memaksakan kehendak.
Demokrasi deliberatif pada akhirnya bermuara pada kekuatan komunikasi dua arah antara
penguasa dengan masyarakatnya.
Conyers dalam Rusnaini (2016:806) menyajikan tiga (3) alasan mengapa partisipasi
masyarakat dalam perencanaan memiliki sifat yang sangat penting:
a. Komunitas adalah alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan,
dan sikap masyarakat setempat.
b. Masyarakat akan mempercayai kegiatan pengembangan program jika mereka
terlibat dalam persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih sadar selukbeluk kegiatan program dan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program
kegiatan.
c. Mendorong partisipasi warga karena orang mungkin berpikir itu adalah demokrasi
yang benar ketika orang-orang yang terlibat dalam pembangunan.
Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan
pembangunan karena beberapa hal positif yang dikandungnya : (Alastaire White dalam RA.
Santoso Sastropoetro, 1998:52)
a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
b. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang
rendah.
c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena
menyangkut kepada harga dirinya.
d. Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
e. Mendorong timbulnya rasa tanggungjawab.
f. Menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
g. Menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
h. Menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam
masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
i.

Membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.

j.

Lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga
menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.
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Salah satu ketercapaian dari demokrasi deliberatif adalah adanya partisipasi yang
dilakukan oleh warga negara, partisipasi juga dapat menjadi acuan seberapa baik
pemerintahan suatu negara (good govermence) hal ini seperti yang di kemukakan oleh United
Nation Development Bank (UNDB) (Rusnaini, 805: 2016). Partisipasi masyarakat dalam
pembentukan pemerintahan juga terjadi di tingkat-tingkat pemerintahan terbawah yaitu yang
terjadi pada tingkat pemerintahan desa. Pada tingkat desa partisipasi masyarakat sering di
temui di dalam Musdes (Musyawarah Desa). Hal ini dapat di ketahui dalam undang-undang
no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa di dalam undang-undang ini di juga diatur
mengenai bagaimana sebuah desa melakukan proses demokrasi dalam melakukan perumusan
kebijakan yang ada di wilayahnya.
Menurut Alexander Abe dalam Faturrohman (2011:50) partisipasi tidak cukup hanya
dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orangorang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama
kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka
sendiri.
Mahmuddin Muslim (2001) mengutip hasil survey Public Integity Index menemukan
bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi
masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga
negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Hambatan utama dalam
mengupayakan pemerintah yang terbuka dan akuntabel justru terletak pada institusi-institusi
(peraturan perundangan) yang cenderung memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan
kepentingan publik dan praktek pemerintahan yang tidak peka terhadap desakan kepentingan
publik. Kondisi ini dapat mendorong praktek terjadinya korupsi dalam sebuah mekanisme
yang saling melindungi dan sampai saat ini tidak dapat disentuh oleh tuntutan keterbukaan
dan akuntabilitas.
Bagi masyarakat, demokrasi adalah persoalan keadilan. Tanpa demokrasi di desa tidak
akan ada keadilan di desa, yakni keadilan yang terkait dengan kesetaraan atau kesamaan hak,
kesempatan yang sama dan akses yang sama bagi semua warga desa untuk terlibat dalam
mempengaruhi, menentukan dan bahkan memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan desa,
khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Adimiharja (2003:1) “mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sekarang ini
pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu
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pada rakyat (people centered development).” Strategi ini menyadari pentingnnya kapasitas
masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan
atas kontrol internal terhadap sumber dayamaterial dan non-material yang penting melalui
redistribusi modal atau kepemilikan.
Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan
masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi
program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedian dan kemauan masyarakat
untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.
Musyawarah desa sejatinya sangat erat kaitannya dengan implementasi demokrasi
deliberatif karena Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan
kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (splendid isolation),
tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi dapat memberikan pengaruh yang sangat
signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu.
Bunyi Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 54 Musyawarah Desa merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Namun musyawarah desa ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena kurangnya
partisipasi dari masyarakat dan hanya di lakukan satu tahun satu kali padahal musyawarah
rembug desa ini apabila di optimalkan sangat dapat menjadi sarana aktif masyarakat dalam
membangun wilayahnya. Hal ini apabila di biarkan terus menerus maka dikhawatirkan akan
membentuk peraturan yang oportunis yang menguntungkan beberapa pihak saja.
B. Rumusan Masalah
Kajian ini akan berfokus kepada bagaimana meningkatkan partisipasi aktif warga untuk
mengikuti kegiatan Musyawarah Desa
C. Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui upaya meningkatkan partisipasi aktif warga untuk mengikuti
kegiatan Musyawarah Desa
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METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang
didukung dengan studi pustaka dan dokumen, dengan teknik triangulasi data yang sesuai
dengan masalah yang dibahas. Untuk mengelompokkan jenis partisipasi, menggunakan tujuh
tingkatan partisipasi dari Venekalsen dan Miller. Sampel diambil berdasarkan pembagian
wilayah Desa Sidoharjo menjadi enam dusun. Responden dipilih menggunakan teknik
purposive, sedangkan dari pemerintah Desa Sidoharjo responden yaitu pelaksana
kewilayahan, pelaksana teknis dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Analisis data
dilakukan menggunakan distribusi frekuensi dengan persentase dari setiap sektor yang
dipertanyakan dalam kuesioner. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data
yang diperiksa silang dengan skala penilaian yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang
penulis gunakan adalah analisis inferensial. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat
Desa Sidoharjo dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Musdes
Visi dari desa Sidoharjo adalah mengembangkan potensi desa dengan membentuk
sinergi antara warga dan pemerintah. Dari visi tersebut maka peran warga desa menjadi
sangat lah penting terutama dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan mengembangkan
potensi desa. Potensi desa ini dapat optimal apabila ada sebuah konsensus bersama antara
warga dan pemerintah desa. Konsensus tersebut dapat diperoleh melalui demokrasi yang baik
dan partisipasi aktif warga.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Musdes di
desa Sidoharjo sesungguhnya berjalan dengan baik tetapi intensitasnya yang hanya di
selengarakan satu tahun sekali kurang bisa mengakomodir dari aspirasi masyarakat yang
sering berkembang setiap waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa
dapat diketahui bahwa masih kurangnya forum-forum yang dapat menampung aspirasi dari
warga desa
B. Bentuk-bentuk Partisipasi
Terdapat beberapa pengertian partisipasi yang dapat dipakai atau dirumuskan oleh
Purnomo (2005:23) berjudul Pengorganisasian Masyarakat sebagai berikut :
a. Pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama.
b. “Voluntary involvement of people in making and implementing decisionis directly
affecting there lives…. Pelibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam pengambilan
dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.
c.

“A voluntary process by which people including the disadvantaged ( income, gender,
ethnicity, education ) influence or control the decisions that affectthem. Suatu proses
yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender,
suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang
langsung menyangkut hidup mereka.

Menurut Vaneklasen dan Miller membagi partisipasi atas (Handayani, 2006: 29) :
1) Partisipasi Simbolis : Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses
pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini apabila
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2) Partisipasi Pasif : Masyarakat diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa
yang sudah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak
mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu
arah.
3) Partisipasi Konsultatif : Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa
pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar untuk identifikasi masalah dan cara
mengatasi masalah tanpa memasukkan pandangan masyarakat.
4) Partisipasi Insentif Material : Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk
mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber
daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak
memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif
selesai.
5) Partisipasi Fungsional Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari
lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi
biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.
6) Partisipasi Interaktif Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan
menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat
mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang
berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Karena masyarakat
terlibat dalam pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai keterikatan
untuk mempertahankan tujuan dan institusi lokal yang ada di masyarakat juga menjadi
kuat.
7) Pengorganisasian Diri Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara
mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber
daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya
tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya
Dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 54 ayat 1 di jelaskan bahwa Musyawarah
Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa,
termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.

Apabila melihat teori di atas maka musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi
interaktif karena masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan
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dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat
mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda
dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur.
Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan
rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Dari bunyi pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal l39 ayat (1) UU Nomor 32
Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: 1. Masyarakat berhak memberikan
masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda; 2. Masukan masyarakat
tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan 3. Hak masyarakat tersebut
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib
Perumusan ini merupakan proses perumusan yang umum, yang mana pada rakyat
diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, dan kepentingan dasarnya.
Artinya skema politik dan sistem perencanaan pembangunan yang lama, dimana rakyat hanya
menerima putusan dari pemerintah (sistem bottom-up) supaya dapat terlaksana dengan baik.
Dalam Undang -Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,

pemerintah meletakkan komitmen politik untuk

memperbaiki kualitas

pembangunan manusia Indonesia mulai dari pemetaan sistem perencanaan pembangunan
yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal
tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mendukung pelaksanaan
amanat Undang -undang No.25 Tahun 2004 ini, maka pemerintah atas nama Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan/ Kepala Baperda sudah mengeluarkan surat edaran tentang sistem
perencanaan pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah
diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/Des), rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM/Des), dan rencana kerja pemerintah desa (RKP/Des)
sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antara
instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang
disebut sebagai Musyawarah Desa.
C. Upaya Kepala Desa Sidoharjo Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa
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a. Memberikan Motivasi
Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang
Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan
memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang
berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat
terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai
keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan
efisien dan ekonomis (Siagian, 2007, hal.106).
Seperti halnya dengan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa Sidoharjo
telah melaksanakan peranannnya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya
yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun
desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidoharjo kepada masyarakatnya ialah
berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam
mengikuti kegiatan yang ada di desa.
b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi
Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan
pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang,
materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan.
Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program
pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa
mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan.
Kepala Desa Sidoharjo dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan
dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang
perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa.
Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan
dilaksanakan di Desa Sidoharjo.
c. Melaksanakan Tugas Pengawasan
Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu
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organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di
dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kaitannya
dengan itu, Kepala Desa Sidoharjo di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap
pembangunan yang dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
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KESIMPULAN
Dari hasil analisis penelitian telah dijelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan di wilayahnya adalah sebagai bentuk kontribusi, yakni interpretasi dominan dari
partisipasi

Apabila melihat teori di atas maka musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi
interaktif karena masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan
dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat
mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda
dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Adapun pemerintah desa melakukan
peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan motivasi, koordinasi dan
komunikasi dan melakukan tugas pengawasan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai-nilai demokrasi pada generasi muda
melalui Komunitas Griya Schizofren Solo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan strategi studi kasus dan sumber data penelitian berasal dari sumber bahan cetak (kepustakaan)
dan sumber narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman nilai demokrasi
melalui Komunitas Griya Schizofren dilakukan melalui pembiasaan dalam setiap kegiatannya. Nilainilai demokrasi yang tertanam meliputi toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati
perbedaan pendapat, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan
pada orang lain, saling menghargai dan kebersamaan. Nilai demokrai sangat penting dalam
menumbuhkan kultur demokrasi, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat bagi setiap warga negara
untuk selalu menanamkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Griya Schizofren, Pkn Kemasyarakatan, Nilai Demokrasi, Generasi Muda

PENDAHULUAN
Salah satu misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia adalah tugas yang
di emban oleh Pendidikan Kewarganegaraan yakni melalui jalan pendidikan berbasis nilai
atau value based education. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan
potensi seluruh warga negara Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, aktif,
kritis, dan berkeadaban (smart, active, critical, and civilitized citizens) (Ubaedillah dkk, 2010
: 4). Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk
menjadikan warga negara yang demokratis.
Kultur demokrasi ini merupakan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi oleh setiap warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pemaparan dari
Wahab dan Sapriya (2011:35), “Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk
menghasilkan warga yang demokrasi, yaitu warga yang cerdas dan memanfaatkan
kecerdasannya sebagai warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya”.
Nilai-nilai demokrasi pada diri warga negara ini merupakan karakter yang penting yang perlu
ditanamkan sejak dini, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapa saja pada diri warga negara,
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terutama melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini ditekankan oleh Margaret Stimmann
Branson dalam tulisannya yang berjudul The Role of Civic Education

(1998:3), yang

memaparkan,
Democracies are sustained by citizens who have the requisite knowledge, skills, and
dispositions. Absent a reasoned commitment on the part of its citizens to the fundamental
values and principles of democracy, a free and open society cannot succeed. It is imperative,
therefore, that educators, policymakers, and members of civil society make the case and ask
for the support of civic education from all segments of society and fiom the widest range of
institutions and governments.
Secara bebas, penjelasan dari Branson di atas dapat diartikan bahwa suatu sistem demokrasi
di suatu negara ditopang oleh warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang diperlukan dalam sistem demokrasi. Tanpa adanya komitmen yang kuat
dari warga negaranya terhadap nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi, maka
tidak akan tercapai masyarakat yang bebas dan terbuka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa
para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat sipil untuk meminta dukungan
dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan masyarakat yang demokrasi.
Namun, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia hingga kini masih
menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan
belum dapat tercapai secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi oleh pendidikan
kewarganegaraan ini berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya
menekankan pada salah satu aspek pendidikan kewarganegaraan saja, belum menyeluruh pada
semua aspek yang harus dicapai. Hal ini ditunjukkan pada berbagai penelitian yang telah
disusun dan dihimpun oleh Djahiri dkk (dalam Winataputra, 2012:10) yang memaparkan
masalah dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi

melalui Program Pendidikan

Kewarganegaraan (PMP/PPKN/PKn/Penataran P-4) cenderung baru menekankan pada
penguasaan aspek pengetahuan kewarganegaraan saja, dan mengembangkan aspek sikap dan
ketrampilan kewarganegaraan, dan masih bersifat indoktrinatif.

Selain itu, pelaksanaan

Pendidikan Kewarganegaraan masih terpusat pada persekolahan, padahal Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dilaksanakan tidak hanya disekolah tetapi juga dalam lingkup
masyarakatan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.
Salah satu upaya untuk dapat menanamkan sikap dan ketrampilan kewarganegaraan yaitu
melalui Program Pendidikan Kewarganegaraan Kemasayarakatan melalui komunitaskomunitas sosial dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi pada diri generasi muda. Salah
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satunya yaitu melalui Komunitas Griya Schizofren Surakarta. Penelitian ini akan membahas
mengenai arah gerak pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan
pada generasi muda, dan langkah Komunitas Griya Schizofren Surakarta dalam menanamkan
nilai-nilai demoratis pada generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengarahkan penulis pada
berbagai realitas sosial, data, dan fakta yang sebenarnya terjadi dalam suatu masyarakat.
Sementara itu, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi kasus dimana
penelitian dilakukan oleh peneliti untuk membahas suatu aktivitas atau kegiatan yang
dilakukan oleh sekelompok orang.
Studi Kasus yang dilakukan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan PKn Kemasyarakatan yang
ada di sekitar masyarakat yang menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi generasi muda bangsa,
yaitu melalui komunitas Griya Schizofren Solo. Sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini
sebagai bahan analisis peneliti terdiri dari sumber kepustakaan dan sumber data yang berasal
dari narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik studi pustaka, dokumentasi dan wawancara pada masalah yang terkait dengan
penelitian yang dikaji.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Gerak Pendidikan Kewarganegaraan
Ketentuan mengenai Pelaksanaan Pendidikan Nasional Indonesia telah ditetapkan dalam
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam Pasal 3 digariskan dengan
tegas bahwa Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah untuk ”...berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab”. Pendidikan dirancang tidak hanya membentuk warga
yang cerdas saja, tetapi juga memiliki kecapakan-kecakapan lainnya sebagai bekal dalam
menjalani kehidupan kenegaraannya. Pendidikan Kewarganegaraan meenjadi salah satu
subjek dalam Pendidikan Nasional di Indonesia. Negara Republik Indonesia telah menetapkan
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bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi subjek wajib dan terpisah (bersifat sparated)
dari mata pelajaran lainnya.
Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan ini Kerr, memaparkan bahwa Citizenship or civics
education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles
and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (trough schooling,
teaching, and learning) in that preparatory processs (Winataputra & Budimansyah, 2012: 4).
Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kerr di atas, Pendidikan Kewarganegaraan
di Indonesia juga telah dirancang untuk mempersiapkan pemuda Indonesia dalam peran dan
tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibedakan ke dalam dua golongan besar,
yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Persekolahan atau disebut PKn Persekolahan (Civic
Education for School) dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat atau yang sering
disebut sebagai PKn Kemasyarakatan (Civic Education for Society). Kedua jenis Pendidikan
Kewarganegaraan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk membentuk warga
negara yang baik dan cerdas, dan mampu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam
kehidupan kenegaraannya.
Secara singkat, Pendidikan Kerwargaegaraan Persekolahan merupakan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah-sekolah mulai dari
tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sedangkan, Pendidikan Kewarganegaraan
Kemasyarakatan merupakan pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya,
tidak terbatas pada rentang usia tertentu, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada semua elemen masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, tatacara
maupun kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dapat dilakukan oleh setiap orang, baik
Pemerintah, Organisasi Sosial LSM, TNI/Polri, dan pihak lainnya yang memiliki kecakapan
terkait penanaman nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (PKn Kemasyarakatan) menjadi fokus yang
dikaji dalam tulisan ini. Sejarah menunjukkan bahwa kemunculan PKn Kemasyarakatan ini
sejak pada tahun 1907 pada mulanya W.A. Dunn berkeinginan untuk merancang suatu
pelajaran civics (Pendidikan Kewarganegaraan) dengan menghadapkannya pada ruang
lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian, lahirlah gerakan community civic
yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang
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awalnya hanya mencangkup pembelajaran mengenai konstitusi dan pemerintahan saja, tanpa
memperhatikan kehidupan dalam lingkungan sosial dalam masyarakat (Ubaedillah dkk, 2010
: 5).
Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan ini memiliki kajian yang lebih luas
dibandingkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan, yaitu berkaitan dengan
setiap aspek dalam kehidupan komunitas atau masyarakat yang lebih luas, yang akan
mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur pada warga negara. Salah satu hal yang
penting dalam kajian PKn Kemasyarakatan adalan Keterlibatan warganegara (Civic
Engagement). PKn Kemasyarakatan ini menjadi salah satu alternatif yang dapat ditempuh
dalam membentuk warga negara yang baik yang memiliki kesadaran untuk hidup bernegara
yang diberikan kepada setiap warga negara. PKn Kemasyarakatan dapat dijalankan melalui
komunitas-komunitas tertentu yang dapat mengubah perilaku-perilaku warga negara
mengarah pada menjadi warga negara yang baik. ditanamkan adalah nilai-nilai demokrasi.

Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi
Kehidupan demokrasi di suatu negara menjadi salah satu penentu keberhasilan
pemerintahan demokrasi di negaranya. Bahmuller dalam Winataputra (2000), menyebutkan
beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di suatu negara. Faktor-faktor
tersebut adalah “…the degree of economic development; …a sense of national identity;
…historical experience and elements of civic culture”, ketiga faktor ini berarti bahwa
demokrasi disuatu negara dipengaruhi oleh adanya tingkat perkembangan ekonomi warga
negara, kesadaran akan identitas nasional, dan adanya pengalaman sejarah serta budaya
kewarganegaraan. Satu dari ketiga faktor tersebut adalah adanya budaya kewarganegaraan.
Budaya kewarganegaraan merupakan kebaikan kewarganegaraan (civic virtue) yang
mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan
toleransi, kehidupan yang saling bekerja sama, adanya solidaritas, dan semangat
kemasyarakatan (Winataputra,2000). Budaya demokrasi dikembangkan melalui penanaman
nilai-nilai demokrasi pada warga negara.
Selain itu, dalam kehidupan demokrasi terdapat partisipasi warga negara dalam membangun
negaranya. Adanya partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis ini harus
didasarkan pada penguasaan penerimaan informasi yang baik, refleksi secara kritis, dan pada
pemahaman dan penerimaan hak dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari keanggotaannya
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sebagai warga negara. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Branson (1998:4),
“Citizen participation in a democratic society must be based on informed, critical reflection,
and on the understanding and acceptance of the rights and responsibilities that go with that
membership”. Selain itu, partisipasi warga negara tidak hanya sebagai elemen berharga dari
kewarganegaraan demokratis dan pengambilan keputusan yang demokratis, tetapi juga
menekankan pada karakteristik masyarakat, khususnya dalam proses pembangunan nasional.
Hal ini dikemukakan oleh Rusnaini, “democracy, in principle, emphasizes on the
characteristics of the community, particularly in the nation development process”.
Oleh sebab itu, maka Pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis secara pasti
perlu untuk memajukan pemahaman tentang cita-cita demokrasi dan komitmen yang
beralasan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Pengembangan nilai-nilai
demokrasi ini tidak hanya dapat dikembangkan melalui PKn Persekolahan saja, melainkan
dapat juga ditanam dan dibiasakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas
tertentu yang termasuk dalam PKn Kemasyarakatan.
Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud adalah berkenaan dengan perilaku-perilaku
demokrasi yang dilaksanakan oleh warga negara. Perilaku ini selalu berdasarkan pada nilainilai demokrasi yang pada akhirnya membentuk budaya atau kultur demokrasi. Perilaku
demokrasi ini dikembangkan tidak hanya pada warga negaranya saja, melainkan juga pada
seluruh pejabat negara.
Henry B. Mayo dalam Winarno (2011:98) memaparkan terdapat delapan nilai-nilai
demokrasi yaitu menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin
terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, pergantian
penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan
penghormatan terhadap nilai keanekarahaman, menegakkan keadilan, memajukan ilmu
pengetahuan, dan pengakuan dan penghormatan terhadap kebabasan.
Selain nilai demokrasi yang dipaparkan Henry di atas, Zamroni juga menyebutkan
nilai-nilai demokrasi seperti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toleransi
Kebebasan mengemukakan pendapat
Menghormati perbedaan pendapat
Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
Terbuka dan komunikasi
Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
Percaya diri
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8. Tidak menggantungkan pada orang lain
9. Saling menghargai
10. Mampu mengekang diri
11. Kebersamaan, dan
12. Keseimbangan (Winarno, 2011:98).
Nilai-nilai demokrasi seperti yang dipaparkan di atas merupakan nilai-nilai yang terandung
dalam kehidupan demokrasi di suatu negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negaranya.
Nilai-nilai demokrasi ini merupakan nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan
mempertahankan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, nilai-nilai ini harus terus
ditanamkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga negara agar menjadi budaya demokrasi.

GRIYA SCHIZOFREN: Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi pada Generasi Muda
melalui Komunitas Sosial Kemanusiaan
Komunitas merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam suatu lingkup
tertentu (masyarakat/peguyuban). Komunitas sosial dalam masyarakat merupakan salah satu
bentuk dari gerakan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan. Teori kewarganegaraan
yang mendasari adanya suatu komunitas dalam suatu masyarakat adalah Teori
Komunitarianisme. Teori ini menekankan pada peranserta atau partisipasi aktif warga negara
dalam suatu komunitas tertentu. Peran serta warga negara dalam suatu komunitas tertentu ini
bertujuan untuk mengadakan suatu kerjasama antara satu dan lainnya dalam rangka mencapai
suatu tujuan yang diharapkan.
Kalidjernih (2009:20) menjelaskan bahwa perhatian utama komunitarianisme adalah
partisipasi warga negara dalam komunitas. Selanjutnya ia menambahkan bahwa banyak tokoh
pendukung komunitarianisme ini yang cenderung menitikberatkan pada pentingnya tradisi
moral partikularistik dan menginginkan pada pencapaian nilai-nilai kolektis, sebagai suatu
prinsip orde sosial. Melalui komunitas sosial ini, nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan
dan dibentuk. Salah satu komunitas sosial yang menanamkan nilai-nilai demokrasi adalah
Komunitas Griya Schizofren Solo.
Komunitas Griya Schizofren merupakan suatu komunitas yang terdiri dari pemudapemuda yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODMK (Orang dengan
Masalah Kejiwaan). Nama Schizofren ini sendiri merupakan singkatan dari kata Social,
Humanity, and Friendly sebagai cerminan dari kegiatan-kegiatan dalam komunitas ini. Secara
rinci, dari ketiga kata tersebut dijelaskan sebagai Sc untuk Social yang berarti suatu kegiatan
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sosial, Hi untuk Humanity yang berarti kemanusiaan, dan Zofren untuk Zone Frienship yang
berarti kawasan persahabatan. Secara umum, Griya Schizofren ini berarti sebuah gerakan
sosial kemanusiaan dengan prinsip persahabatan. Komunitas Griya Schizofren ini memiliki
tujuan untuk memanusiakan penderita gangguan jiwa khususnya skizofrenia, dengan
memberikan pendekatan dan penanganan yang tepat. Hal ini dijelaskan oleh Triana
Rahmawati pendiri dan penggagas komunitas Griya Schizofren ini.
Griya Schizofren ini ada awalnya merupakan suatu kegiatan dari hasil Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos untuk didanai dari Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta.berawal dari program inilah kemudian Griya Schizofren muncul dan terus
berkembang hingga sekarang. Kepedulian pada orang yang memiliki gangguan kejiwaan
merupakan fokus utama yang dikampayekan oleh komunitas ini. Griya Schizofren mendorong
gemerasi muda untuk mengubah anggapan dan stigma buruk tentang mereka yang memiliki
gangguan kesehatan jiwa. Bahwa setiap orang membutuhkan perhatian dari orang lain.
Komunitas yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2014 ini memiliki fokus kegiatan
pada aspek kesehatan dan pengembangan anak muda. Relawan dalam komunitas ini
merupakan mahasiswa-mahasiswa dari UNS Surakarta. Kegiatan-kegiatan dalam komunitas
ini seringkali menjalin kerjasama dengan Griya PMI Peduli Surakarta untuk mengurusi orangorang dengan gangguan kesehatan jiwa. Jadi, Griya Schizofren ini menjalankan suatu gerakan
kemanusiaan dengan membantu PMI Surakarta.
Kegiatan-keiatan yang dilakukan oleh komunitas ini banyak mengusung kegiatan-kegiatan
sosial kemanusiaan bagi para lansia dan penderita gangguan jiwa. Kegiatan yang dilakukan
seperti. Terapi engan bernyanyi bersama (Music for Schizophrenia, Terapi menggambar,
Terapi rohani (dengan ibadah), Festival Jiwa, Rice Festival, Perayaan HUT RI dengan para
OMDK dan Lansia, Peringatan Hari Kartini dengan para OMDK, World Mental Health Day,
dan lain sebagainya.
Selain kegiatan yang berkenaan dengan sosial kemanusiaan Griya Schizofren juga
mengadakan berbagai kegiatan yang menunjang dan mengembangkan potensi dan bakat para
volunteer atau relawannya, seperti Solo Social Camp, Inspiring Class : Explore The World,
Griya Schizofren Acoustic, Workshop for Humanity, dan sebagainya yang menghadirkan para
tokoh narasumber untuk menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Hingga ini aan dapat
meningkatkan potensi para volunteer yang notabene adalah para generasi muda. Selain itu,
kegiatan ini juga mengajarkan akan kemandirian, karena untuk mendanai berbagai aktivitas
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yang ada komunitas ini mengembangkan usaha seperti pembuatan kerajinan bros, dompet,
pouch, tas, tempat minum, gelas dan lain sebagainya.
Berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam komunitas Griya Schizofren ini
secara tidak langsung dapat ditemukan bahwa terdapat penanaman nilai-nilai demokrasi pada
generasi muda. Nilai-nilai demokrasi ini tercermin dalam berbagai kegiatan kemanusiaan
yang dilakukan pada lansia dan penderita OMDK. Pada dasarnya Lansia dan OMDK juga
merupakan anggota dari warga negara Indoesia yang memiliki hak untuk dijamin
kehidupannya oleh negara. Selain itu, mereka sangat memerlukan kepedulian dari orang lain
untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Melalui Griya Schizofren inilah mereka yang kurang
beruntung mendapatkan penanganan dan kepedulian yang baik dari para mahasiswa sebagai
generasi muda. Afi Ketua 1 Griya Schizofren mengungkapkan, “Di Griya Schizofren kita
sama-sama belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal uang, tapi bagaimana rasanya
bahagia membantu orang lain, berempati, dan memahami sebuah perbedaan, dan saling
berbagai rasa dan raga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif karena berbagi adalah
salah satu menikmati syukur”.
Karakter dan nilai-nilai terbentuk dan terpatri bagi para volunteer yang dengan sabar dan
ikhlas mau membantu dan peduli kepada mereka. Secara rinci beberapa nilai-nilai demokrasi
yang tertanam dalam generasi muda yang bergabung dalam komunitas ini seperti :
1. Toleransi
Nilai toleransi didapatkan oleh pemuda melalui interaksinya dengan sesama anggota. Karena
dalam komunitas ini terdiri dari berbagai macam latarbelakang individu yang berbeda-beda.
Namun, tidak menjadikan perbedaan yang ada menjadi penghalang. Salah satu contohnya
adalah adanya pemuda bernama Kak Made yang beragama Hindu, namun tak pernah lupa
untuk mengingatkan para lansia dan OMDK dalam untuk selalu mengaji dan melaksanakan
ibadah sholat.
2. Kebebasan mengemukakan pendapat
Kebebasan mengemukaan pendapat tercermin dalam berbagai kegiatan musyawarah yang
diadakan sebelum merancang suatu kegiatan di Griya Schizofren, setiap pemuda diajarkan
untuk dapat mengemukakan pendapatnya didalam rapat/musyawarah.
3. Menghormati perbedaan pendapat
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Menghormati perbedaan pendapat juga ditanamkan dalam kegiatan musyawarah. Setiap
pendapat tidak selalu sama antaa satu dengan lainnya. Untuk itum melalui kegiatan ini para
pemuda diajarakan bagaimana bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat.
4. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
Kemanusiaan merupakan hal yang utama yang dijunjung dalam setiap kegiatan yang ada.
Komunitas ini merupakan sebuah gerakan sosial kemanusiaan dengan prinsip persahabatan,
memanusiakan manusia terutama para lansia dan penderita OMDK yang mendapat pandangan
dan stigma buruh pada masyarakat. Padahal mereka merupakan salah satu bagian warga
negara yang wajib dijamin haknya. Oleh karena itu, melalui kegiatan yang ada nilai-nilai
kemanusiaan tertanam pada pemuda yang mengikuti kegiatan Griya Schizofren ini. Chintami
Budi Pertiwi Ketua 2 Griya Schizofren memaparkan, “Griya Schizofren adalah tempat
menaruh cipta, rasa dan karsa. Di dalamnya kita bisa menyelamdalami apa itu arti
kemanusiaan dan saling memanusiakan. Mari mengasuh rasa dan pikiran secara bersama”.
5. Percaya diri
Berbagai kegiatan yang menunjang potensi pada pemuda yang tergabung seperti adanya Solo
Social Camp, Inspiring Class : Explore The World, Griya schizofren acoustic, Workshop for
Humanity. Kegiatan-kegiatan ini mengembangkan potensi para pemuda, sehingga pada
akhirnya meningkatkan kepercayaan diri nya dalam mencapai segala sesuatu.
6. Tidak menggantungkan pada orang lain
Kemandirian ditanamkan melalui berbagai usaha yang dirintis dalam Griya Schizofren untuk
menggalang dana dalam keberhasilan setiap kegiatan kemanusiaan yang diadakan.
7. Saling menghargai dan Kebersamaan
Sikap saling menghargai dan kebersamaan tertanam dalam diri pemuda yang dalam setiap
kegiatan yang dilaksanakan berama-sama. Pemuda saling berkerjasama dan membantu dalam
mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan di Komunitas Griya Schizofren.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat nilai-nilai demokrasi yang tertanam
pada generasi muda dalam Komunitas Griya Schizofren ini. Para pemuda sebagai generasi
muda mendapatkan bekal yang baik untuk dapat mengembangkan budaya demokrasi di
Indonesia, sehingga pada akhirnya tercipta kehidupan dan pemerintahan demokrasi yang baik
di Indonesia. Griya Schizofren menurut Tria Rahmawati sebagai Founder dari Griya
Schizofren mengungkapkan bahwa “Cinta itu tidak terbatas pada sesuatu yang bisa diucapkan,
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tapi lebih pada sesuatu yang bisa dirasakan, ia adalah hati nurani. Selamat bersahabat dengan
nurani untuk menebar mimpi”.

KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa arah gerak Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan saja,
melainkan dapat melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan yaitu salah satunya
melalui Komunitas dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda.
Nilai-nilai demokrasi berkenaan dengan perilaku-perilaku demokrasi yang dilaksanakan oleh
warga negara pada akhirnya membentuk budaya atau kultur demokrasi, Nilai demokrasi dapat
ditanamkan melalui komunitas sosial, salah satunya yaitu Komunitas Griya Schizofren.
Penanaman nilai demokrasi melalui Komunitas Griya Schizofren dilakukan melalui
pembiasaan dalam setiap kegiatannya. Nilai-nilai demokrasi yang tertanam meliputi toleransi,
kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, menjunjung nilai dan
martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling
menghargai dan kebersamaan.
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1

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam upaya penguatan ecological citizenship. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi dokumen yakni buku
pedoman pelaksanaan program KOTAKU dan juga dokumen tentang pelaksanaan program KOTAKU
di berbagai daerah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa program KOTAKU mampu menjadi
penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan berbagai
materi, kegiatan, dan strategi operasional dalam program KOTAKU mendukung dan sejalan dengan
tahapan-tahapan dalam penguatan ecological citizenship yakni environmental knowledge,
environmental skill, environmental attitudes, dan environmental participation. Berdasarkan hasil
penelitian ini penulis menyarankan agar pelaksanaan program KOTAKU dan program sejenis tidak
menggunakan pendekatan top-down, melainkan menggunakan pendekatan kolaboratif yang akan
menumbuhkan sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga memungkinkan
masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.
Kata kunci : Program KOTAKU, partisipasi masyarakat, ecological citizenship

PENDAHULUAN
Upaya pelestarian lingkungan saat ini merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang
menempati posisi sepuluh besar dunia, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai
permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat ulah manusia. Salah satu permasalahan
lingkungan yang mencolok adalah semakin meluasnya lingkungan kumuh, terutama di kotakota besar. Menurut data yang di himpun oleh Kompas.com, luas kawasan kumuh di
Indonesia mencapai 38.431 hektar. Rinciannya 23.473 hektar berada di wilayah perkotaan dan
11.957 hektar di perdesaan. Lingkungan yang kumuh dapat menimbulkan berbagai penyakit
seperti penyakit kulit, diare, tipes, demam berdarah. Kawasan kumuh, terutama yang berada
di sekitar bantaran sungai juga menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di kota-kota
besar di Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut akan mengganggu stabilitas nasional. Maraknya
muncul kawasan kumuh selain karena faktor kurang maksimalnya penataan dan penertiban
tata kota, juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat
dalam menjaga kelestarian lingkungan.
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Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam konsep demokrasi modern
Schmitter & Karl (1991: 76) menjelaskan bahwa “modern political democracy just not about
sharing and separating power, but there are also consist a mechanism about civic engagement
which make citizen have more participated in state administration and controlling
government”. Jadi demokrasi bukan hanya sekedar masalah kekuasaan, melainkan juga
mengenai mekanisme keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan negara dan
pengawasan pemerintahan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan atau wadah yang dapat
meningkatkan partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara termasuk di dalamnya adalah upaya pelestarian lingkungan.
Hal ini diperkuat oleh pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, baik
itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat mempunyai kewajiban yang
sama untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu program pemerintah yang dapat
menjadi wadah dan penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan selama tiga hari yakni pada tanggal 27 s/d 30 November 2018, dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti berusaha
menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian mengenai pengaruh program KOTAKU (Kota
Tanpa Kumuh) dalam penguatan ecological citizenship. Objek yang diteliti adalah buku pedoman
pelaksanaan program KOTAKU dan pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi dokumen. Teknik analisis
data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ecological Citizenship
Dobson (2004: 18) mengatakan bahwa “The first virtue of ecological citizenship is justice…a just
distribution of ecological space”. Jadi Nilai utama kewarganegaraan ekologis adalah keadilan,
Pemanfaatan sumber daya alam disertai pelestarian sumber daya alam, Pemanfaatan lingkungan
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menjadi tempat tinggal disertai dengan perawatan lingkungan. Lebih lanjut Curtin dalam Rusnaini
(2016: 367), menjelaskan bahwa “gagasan kewarganegaraan ekologis yang terkait dengan lingkungan
dapat membentuk keseimbangan kepribadian masing-masing individu dan publik”.
Kewarganegaraan ekologis membahas bagaimana manusia sebagai individu yang memiliki identitas
diri (terutama: identitas dan moralitas) yang dapat beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat, baik
kapasitas internal (aktivitas) untuk menerima otoritas komunitas atau secara eksternal untuk
membentuk dan menjadi terlibat dalam membentuk komunitas konstitutif (Rusnaini, 2016:367).
Dalam konteks kewarganegaraan ekologis, jika kita mengambil etika lingkungan sebagai lensanya,
kita akan dapat meningkatkan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ide kewarganegaraan
ekologis juga dapat mendorong gagasan umum komunitas moral yang lebih dari sekadar komunitas
manusia. Menjadi warga negara yang sadar lingkungan berarti kita memerlukan transformasi identitasmoral untuk penerimaan alami di masyarakat. Kewarganegaraan ekologis telah menjadi topik yang
didiskusikan secara global karena kerusakan lingkungan yang tak dapat diatasi dan panggilan untuk
perlindungan lingkungan. Jika kita menghubungkannya dengan keberadaan kita di dunia saat ini
sebagai risk society (masyarakat berisiko), upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak degradasi
lingkungan menjadi semakin signifikan. Kami dipanggil untuk peduli lingkungan, mencegah dari
eksploitasi lingkungan, dan mempromosikan akuntabilitas untuk sumber daya alam.
World Wide Fund and Nature (WWF) Malaysia menjelaskan bahwa ecological citizenship mempunyai
empat tahapan utama:
1. Environmental Knowledge
Environmental Knowledge adalah proses pemberian pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan
pengetahuan mengenai lingkungan.
2. Environmental Skill
Environmental Skill adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi,
mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi.
3. Environmental Attitudes
Environmental Attitudes atau etika lingkungan merupakan seperangkat nilai dan feelings terhadap
lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik
secara individu, kelompok, atau organisasi
4. Environmental Participation
Environmental Participation adalah sensitifitas warga negara terhadap persoalan ekologi dan berupaya
menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan.
(WWF-Malaysia: 2008)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
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Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34
Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai
sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak
donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk
membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin
dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya,
serta mengedepankan partisipasi masyarakat.
Program ini dilakukan dengan prinsip kolaborasi yakni melibatkan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat melalui pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas
(top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi
serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

Ketentuan penyelenggaraan program KOTAKU meliputi:
1. Lembaga Penanganan Kumuh.
Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja-PKP) atau lembaga
sejenisnya yang dimandatkan untuk merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Berorientasi “OUTCOME”
Setiap Kabupaten/Kota menetapkan tujuan dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “outcome”
yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN (capaian pemda berkontribusi
pada capaian 0% kumuh Nasional)
3. Pemanfaatkan hasil pendataan kumuh.
Masing-masing Kabupaten/Kota mengkonsolidasikan data kumuh dari berbagai sumber data termasuk
didalamnya hasil pendataan kumuh serta data permukiman lainya yang sudah ditetapkan pemerintah
daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll. Hasil konsolidasi data digunakan sebagai kondisi awal
dalam merumuskan target capaian.
4. Review atau Penyusunanan rp2kp-kp.
Perencananaan di tingkat Kabupaten/Kota (rp2kp-kp) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat
desa/kelurahan (rplp/rtplp) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah sudah
memiliki dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tingkat
Kabupaten/Kota, seperti misalnya dokumen rkpkp, dokumen SIAP, maka perencanaan mencakup
proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang
dibutuhkan untuk penanganan seluruh kawasan kumuh di kota yang bersangkutan untuk jangka waktu
lima tahun. Untuk Kabupaten/Kota yang belum memiliki dokumen rp2kp-kp maka perencanaan
mencakup penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
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perkotaan (rp2kp-kp). Selain itu penyusunan rp2kp-kp, perencanaan juga mencakup penyusunan
desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan.
5. Pelaksanaan kegiatan.
Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di
tingkat Kabupaten/Kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola
kepemerintahan yang baik. Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh
masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan
pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola e-procurement agar
transparan.
6. Monev partisipatif.
Guna memastikan bahwa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
diperkotaan berjalan sesuai dengan tujuan dan rumusan kerangka keberhasilan maka penting
dilakukan monitoring dan evaluasi dipimpin pokja dengan melibatkan berbagai unsur pelaku lainya.
7. Selaras dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota.
Perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat desa/kelurahan harus terintegrasi dan selaras
dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW
Kabupaten/Kota, atau dokumen lainnya yang relevan.
8. Keterpaduan Pendanaan. Pendanaan dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta dan pihak donor. Gambaran umum keterkaitan tahapan
pelaksanaan penyelenggaraan
Adapun strategi operasional program KOTAKU meliputi:
1. Sosialisasi dan Edukasi Program KOTAKU
Yakni pengenalan visi, misi, dan tujuan program KOTAKU dan juga pemaparan langkah-langkah
strategis yang akan dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
2. Pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam Program KOTAKU.
Yakni upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pelestarian
lingkungan meliputi kegiatan daur ulang sampah, pemanfaatan limbah, dan pembuaran sanitasi.
3. Pelatihan Badan Keswadayaan Masyarakat.
Yakni pelatihan masyarakat agar dapat mendayagunakan secara maksimal limbah ataupun sampah
yang ada dilingkungan mereka sehingga lingkungan kumuh berkurang dan masyarakat mendapat nilai
tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah lingkungan, sehingga bisa menjadi masyarakat swadaya
yang mandiri.
4. Pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU
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Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur program KOTAKU sudah sesuai
ketentuan yang ada dalam buku pedoman pelaksanaan program KOTAKU, dan juga memberikan
bimbingan teknis kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengoperasian infrastruktur tersebut.

Penguatan Ecological Citizenship Melalui Pelaksanaan Program KOTAKU

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti
maka dapat diperoleh hasil bahwa program KOTAKU mampu menjadi wadah dan penggerak
partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan berbagai materi,
kegiatan, dan strategi dalam program KOTAKU yang mendukung dan sejalan dengan tahapan-tahapan
dalam upaya mencapai ecological citizenship yakni environmental knowledge, environmental skill,
environmental attitudes, dan environmental participation.
1. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap environmental knowledge
Pengetahuan lingkungan atau environmental knowledge yaitu ekspresi dari pengalaman dan
pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi alam serta pemahaman yang dibutuhkan untuk
menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu, kelompok
atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Dalam program KOTAKU terdapat berbagai materi yang
disampaikan terkait dengan lingkungan hidup, seperti pentingnya upaya pelestarian lingkungan, tata
cara pembuatan lubang biopori, tata cara pengelolaan limbah, tata cara pengelolaan sampah sehingga
akan tercapai kemelekan ekologi pada masyarakat
2. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap environmental skill
Environmental skill adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi,
mencegah, dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi
(WWF-Malaysia, 2008). Dalam program KOTAKU terdapat berbagai pelatihan dan praktik seperti
pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dapur, pembuatan lubang biopori sehingga masyarakat akan
memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola lingkungan.
3. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap environmental attitudes
Etika lingkungan (environmental attitudes) merupakan seperangkat nilai dan feelings terhadap
lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik
secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Setelah berjalannya program
KOTAKU mulai tampak perilaku-perilaku pro lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya,
menanam pohon, membersihan sungai, buang air di jamban atau kamar mandi bukan di sungai.
4. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap environmental participation
Yaitu motivasi dan berbagai tindakan aplikatif (actions) di berbagai tingkatan kebijakan untuk
menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi (WWF-

324

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Malaysia, 2008). Hal ini menjadi upaya penting bagi pengembangan peran aktif warga negara baik
secara individu, kelompok dan organisasinya untuk melakukan tindakan proteksi kepada lingkungan.
Tindakan pertama yang dapat diperoleh dari etika lingkungan ini adalah keenganan untuk melakukan
tindakan pengerusakan dan pengotoran lingkungan. Tindakan ini bisa berupa perilaku membuang
sampah di tempatnya, melakukan penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu rumah, perawatan lubang
biopori dan sumur resapan sebagai penjagaan cadangan air, dan pengurangan serta pemanfaatan
barang daur ulang seperti plastik.
Adapun berbagai materi, kegiatan, dan strategi operasional Program KOTAKU yang mendukung dan
sejalan dengan tahapan-tahapan penguatan ecological citizenship dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengaruh Program KOTAKU terhadap penguatan ecological citizenship
No
1

Tahapan
Environmental Knowledge

Program KOTAKU
Materi terkait dengan lingkungan hidup,
seperti

pentingnya

upaya

pelestarian

lingkungan, tata cara pembuatan lubang
biopori, tata cara pengelolaan limbah, dan
tata cara pengelolaan sampah.
2

Environmental Skill

Berbagai pelatihan dan praktik seperti
pengelolaan sampah, pengelolaan limbah
dapur, pembuatan lubang biopori.

3

Environmental Attitudes

Membuang

sampah

pada

tempatnya,

menanam pohon, membersihan sungai,
buang air di jamban atau kamar mandi
bukan di sungai
4

Environmental Participation

Penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu
rumah, perawatan lubang biopori dan
sumur

resapan

sebagai

penjagaan

cadangan air, dan pemanfaatan barang
daur ulang seperti plastik.

Terlepas dari hal diatas, berdasarkan studi tentang pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah,
program ini akan berjalan lebih efektif ketika dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Prinsip
tersebut menegaskan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi mewujudkan
tatanan pemukiman sehat bagi masyarakat. Benton (2013: 221), berpendapat bahwa: “…. number of
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positive features that collaboration can produce and are as listed below: offers the opportunity for
bottom-up approach to dealing with regional issues rather than a top-down approach”. Pendapat
tersebut mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif sangatlah penting, karena memungkinkan
masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

KESIMPULAN
Dalam pandangan demokrasi modern, konsep demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem pembagian
dan pemisahan kekuasaan, melainkan juga membahas mengenai mekanisme keterlibatan warga negara
dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya dalam aspek lingkungan
hidup. Banyaknya kerusakan lingkungan yang ada saat ini hanya bisa diatasi jika seluruh elemen
bangsa mau berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program KOTAKU adalah salah
sartu program yang dapat menjadi wadah dan juga penggerak partisipasi waraga negara dalam upaya
pelestarian lingkungan yang sekaligus menguatkan ecological citizenship.
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ABSTRAK
Indonesia adalah salah stau negara yang menempati posisi sebagai negara terkorup di dunia. Korupsi
yang terjadi membawa berbagai dampak di berbagai bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial. Secara
khusus dampak tersebut juga dirasakan oleh kaum perempuan sebagai kaum yang termarginalkan
dalam ranah politik dan publik. Pemberdayaan perempuan melalui gerakan SPAK yang menempatkan
perempuan sebagai aktor utama pemberantasan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai korupsi adalah
bentuk penggunaan gender sebagai upaya pencegahan korupsi. Alasan utama perempuan sebagai

aktor utama dalam penanaman nilai anti korupsi adalah perempuan sebagai peranan kunci
dalam membentuk sistem nilai anti korupsi dari setiap lini masyarakat, khususnya melalui
lingkungan keluarga. Kontribusi perempuan dalam hal ini adalah sebagai upaya untuk
memperkuat nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial perempuan terhadap berbagai
perkembangan masalah-masalah sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif dengan penggunaan dan analisis data melalui studi pustaka. Hasilnya bahwa perempuan
memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi baik dalam lingkungan
masyarakat, keluarga maupun lingkungan kerja baik dilakukan dengan partisipasi aktif maupun aktual
dalam ranah pendidikan formal maupun informal.
Kata Kunci:Perempuan,SPAK, Nilai anti korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menempati posisi sebagai negara korupsi di dunia.
Tingkat korupsi yang terjadi sudah bersifat endemik dan sistematik sehingga tidak hanya
merugikan keuangan negara saja tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara lebih luas. Hasil survey yang dirilis Transparency International
(http://www.transparency.org/cpi2015 diakses pada 30 Juni 2018) menunjukkan bahwa
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2015 mendapat skor 36, dari rentang 0-100, dengan
skor 0 dipersepsikan negara paling korup, dan 100 untuk negara yang paling bersih dari
korupsi. Skor rata-rata di dunia saat ini adalah 43, artinya negara dengan skor di bawah itu
dikategorikan sebagai negara korup.
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Korupsi memberikan dampak negatif terhadap berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial
dan politik. Hal ini dibuktikan dengan angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan
yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualitas kesehatan masyarakat masih buruk,
pendapatan per kapita masih rendah, kriminalitas yang tinggi, daya beli masyarakat di daerah
yang rendah dan kualitas sektor industri yang masih buruk (KPK, 2014: 36-37). Hal ini jika
tidak segera dilakukan suatu tindakan pencegahan maka dampaknya akan semakin buruk
terhadap kestabilan negara.
Akibat tindakan korupsi lainnya yaitu mengakibatkan terjadinya penderitaan terhadap kaum
perempuan khususnya sebagai kaum yang sering termarginalkan dalam ranah publik maupun
politik. Dampak yang dirasakan perempuan akibat perilaku korupsi cenderung berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan dan palayanan publik lainnya.
Wanita juga lebih mungkin untuk menanggung beban yang lebih beratakibat perilaku korupsi,
seperti sering dipinggirkan dan kurang terwakili diantara kaum miskin. Menurut PBB,
diperkirakan 70 persen orang miskin di dunia adalah perempuan47.
Korupsi cenderung memperburuk ketidaksetaraan gender sebagai akibat dari kemiskinan.
Korupsi mengganggu upaya untuk memutus siklus kemiskinan dan mendistorsi pendapatan,
sumber daya dan layanan publik antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Berdasarkan hal
tersebut mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap praktek-praktek korupsi
dengan memanfaatkan sumber daya perempuan menjadi solusi terbaik.
KPK sebagai lembaga sah negara bekerjasama dengan AIPJ (Australia Indonesia Partnership
for Justice) telah menyusun strategi baru dalam rangka upaya preventif terhadap perilaku
koruptif yang terjadi semua kalangan terutama generasi muda dengan memberdayakan
masyarakat khususnya perempuan. Strategi tersebut dalam bentuk pendidikan anti korupsi
melalui gerakan SPAK “ saya perempuan anti korupsi”.
Gerakan SPAK menempatkan perempuan sebagai agen utama penanaman nilai anti korupsi
dilingkungan keluarga maupaun masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang paling
utama untuk menentukan masa depan anak, demikian pula karakter anak yang baik dimulai
dari keluarga (Megawangi, 2009: 44). Keluarga yang bersikap permisif terhadap perilaku
koruptif akan membuat anak memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang lumrah.
47

http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics diakses tanggal 1 Juli 2018.
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Levine dalam Sjarkawi (2008: 20) menegaskan bahwa karakter yang tercipta dalam diri anak
adalah akibat yang ditimbulkan karena meniru cara berfikir dan perbuatan yang sengaja
maupun tidak sengaja dipraktikkan oleh orang tua.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
strategi perempuan dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi

melalui gerakan Saya

Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Indonesia.
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan dimana sumber-sumber
yang didapat baik dari jurnal dan buku untuk kemudian dilakukan proses analisis dan
dilakukan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberikan andil sangat besar sebagai
istri dan sebagai ibu terhadap arah perkembangan keluarga (suami maupun anak-anak). Hal
ini yang menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice).
AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk penegakan hukum dan keadilan. KPK dan AIPJ
percaya, bahwa kekuatan perempuan Indonesia akan memberikan kontribusi yang luar biasa
bagi upaya perlawanan terhadap korupsi khususnya dalam hal pencegahan tindak korupsi
melelui penanaman nilai-nilai anti korupsi.
Pada tanggal 22 April 2014 dalam rangka memperingati hari Kartini KPK bekerjasama
dengan Australia Indonesia Partnership (AIPJ) mendeklarasikan Saya Peremppuan Anti
Korupsi (SPAK). SPAK ini mengoptimalkan peran perempuan sebagai agen perubahan
dimasa yang akan datang. SPAK telah melaksanakan program dengan melatih perempuan di
tiga belas provinsi, telah melahirkan 200 fasilitator dari berbagai latar belakang, seperti ibu
rumah tangga, pegawai negeri sipil (PNS), dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa
dan aktivis (www.kpk.go.id).
Partisipasi perempuan sebagai agen SPAK dalam upaya pendidikan anti korupsi terbagi
menjadi dua, yaitu partisiapsi aktif dan partisipasi aktual. Partisipasi secara pasif merupakan
proses internalisasi nilai-niali anti korupsi sedangkan partisipasi secara aktual merupakan
proses sosialisasi. Partisipasi Pasif dalam upaya Pendidikan anti korupsi yaitu: Pertama,
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proses berpatisipasi dengan SPAK. Kedua, pengetahuan moral dalam upaya pendidikan anti
korupsi yaitu proses internalisasi pengetahuan yang telah dimiliki oleh aktivis setelah menjadi
anggota SPAK. Partisipasinya adalah (a) Anti korupsi, (b) Kegiatan SPAK, (c) Motivasi, (d)
Kesadaran. Ketiga, perasaan moral dalam upaya pendidikan anti korupsi adalah rasa yang
timbul dalam diri aktivis ketika proses internalisasi nilai anti korupsi yaitu (a) Rasa Simpati,
(b) Evaluasi diri (rasa malu dan menyesal), (c) Mengendalikan diri. Partisipasi Aktual Dalam
Upaya Pendidikan Anti Korupsi adalah tindakan moral yang berupa sosialisasi dilakukan oleh
aktivis SPAK dalam rangka pendidikan anti korupsi yang berinteraksi dengan orang lain yaitu
(a) Memberikan pengetahuan anti korupsi, (b) Pendidikan anti korupsi kepada anak, (c)
Pendidikan anti korupsi terhadap suami, (d) pendidikan anti korupsi kepada kolega dan (e)
Hambatan yang aktivis alami yaitu penolakan dan sanksi sosial (Qoriroh, Feni dkk: 2016).
Berdasarkan hasil penelitian diatas perempuan sebagai komunikator kampanye anti korupsi
memiliki atribut khusus yaitu kredibilitas sumber dan gaya komunikasi yang khas. Gaya
kredibilitas sumber di bangun dari a) keterpercayaan pada sosok perempuan sebagai ibu dalam
keluarga, organisasi serta teladan diri yang selalu ditampilkan oleh para agen SPAK; b)
Keahlian yang terbangun dari ToT dan Post-ToT yang dilaksanakan oleh KPK sehingga para
agen memahami isu korupsi dan memahami cara mengkampanyekannya; dan c) daya tarik
psikologis sebagia peran ibu dan prinsip kesamaan (sama-sama istri aparatur sipil
negara/ASN) sehingga dipandang memahami kondisi sosial dalam organisasi dan tempat
kerja suami. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan adalah dengan menggunakan pesan
agama disertai isu oerean perempuan dalam keluarga, dan tindakan korupsi. Selain itu, para
agen SPAK juga menggunakan rasa empati dengan mencoba menghapus batas hirarki antara
pengurus dengan anggota (Permana, Fitri Y, 2017).
Pelaksanaan gerakan SPAK ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: pertama adalah pelatihan untuk
fasilitator atau para calon agen SPAK. Kedua, penyebaran pengetahuan anti korupsi
(sosialisasi) yang dilakukan oleh para agen. Pelatihan untuk fasilitator atau agen SPAK,
disebut sebagai ToT. ToT ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama adalah penjelasan
tentang delik-delik korupsi. Hari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat-alat
bantu sosialisasi dan hari ketiga, adalah simulasi melakukan sosialisasi dan rencana sosialisasi
dalam waktu tiga bulan kedepan. Dalam simulasi ini, peserta diberikan satu situasi, misalnya
dalam suatu kesempatan reuni apa yang akan mereka lakukan.
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Tugas yang terakhir yang harus dilakukan oleh peserta /agen yaitu menyebarluaskan
pengetahuan antikorupsi pada kegiatan ini para agen diberikan alat-alat bantu, yang terdiri
dari: tas, buku, pin, kaos, notes, flyers, dan permainan (arisan, majo, put-put talk dan semai).
Semua permainan ini, ada cara main dan kunci jawaban, sehingga tidak perlu khawatir. Jenis
Khusus untuk permainan semai, ini adalah permainan untuk anak-anak (sejak PAUD hingga
SD). Dalam permainan ini kita tidak berbicara mengenai hal-hal korupsi tetapi kita berbicara
mengenai sembilan nilai yang berdasarkan studi yang dilakukan oleh KPK, dipercaya dapat
menghindarkan kita dari perilaku-perilaku koruptif.
Penanaman nilai anti korupsi dengan pemberdayaan perempuan melalui lembaga komisi
pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya dengan cara memperkenalkan SEMAI
(Sembilan Nilai) anti korupsi yang dikemas dengan sangat menarik berupa permainan kartu
bagi anak-anak sampai dewasa. SEMAI dianggap sebagai doktrin nilai-nilai anti korupsi yang
sangat relevan sebagai penanaman moral bagi anak-anak. Sembilan nilai kehidupan yang
diajarkan kepada anak-anak tersebut diharapkan mampu menumbuh kembangkan sikap atau
perilaku sejak dini dengan contoh perilaku seharu-hari yang sring mereka jumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Sembilan nilai tersebut adalah: jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab,
kerjasama, sederhana, kerja keras, berani dan adil, atau agar lebih mudah diingat, nilai-nilai
tersebut dirumuskan dalam sebuah kalimat “JUPE TANGKER MANDI SEBEDIL”
(Mubayyinah, Fira: 2017).
Partisipasi yang telah dilakukan oleh para aktivis SPAK dilaksanakan melalui dua segi
pendidikan yaitu, pendidikan formal maupun pendidikan informal. Model pendidikan formal
dengan cara menggunakan SPAK sebagai media pembelajaran di kelas-kelas.

Model

pendidikan informal diaplikasikan dalam model pendidikan keluarga dan lingkungan yang
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab
dalam sebuah komunitas. Artinya bahwa pendidikan nilai-nilai anti korupsi disampaikan oleh
komunitas kepada para aktivis yang tergabung dalam komunitas SPAK. Selanjutnya
pendidikan yang diperoleh dari SPAK oleh aktivis SPAK disampaikan kepada keluarga dan
masyarakat terkait dengan nilai-nilai anti korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi sesuai
dengan perannya dalam masyarakat dalam upaya pencegahan anti korupsi pada masyarakat.

PEMBAHASAN
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Gerakan saya perempuan anti korupsi “SPAK”merupakan sebuah wadah gerakan sosial di
masyarakat sebagai wujud dari civic community. Gerakan civic community dipelopori oleh
W.A Dunn yaitu pembentukan pengetahuan warga negara dengan dihadapkan masalahmasalah pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang
lingkup lokal, naisonal maupun internasional. Gerakan civic community lahir sebagai akibat
dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada waktu itu kurang memperhatikan
lingkungan sosial. Oleh karena itu lahirlah civic community sebagai tempat untuk belajar
pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan.
Keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi dalam mengatasi isu-isu sosial yang kritis dan
berkontribusi untuk kebaikan publik merupakan wujud kuat dalam memperkuat nilai-nilai
demokrasi dan tanggung jawab sosial (Carnegie Foundation, 2014).
Kelompok perempuan adalah kelompok penting dalam memerangi korupsi dengan
menggunakan strategi anti korupsi pendekatan gender, yaitu memanfaatkan perempuan
sebagai peranan kunci dalam membentuk sistem nilai dari setiap masyarakat, khususnya
melalui lingkungan keluarga dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi terhadap anakanak mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki kontribusi penting untuk membuat dalam
membangun sistem integritas yang berkelanjutan.
Perempuan harus diberdayakan untuk terlibat dan upaya harus ditargetkan untuk membangun
kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam penanaman nilai anti korupsi. Secara khusus
banyak organisasi secara mendasar telah mengembangkan pendekatan gender untuk
mengatasi masalah korupsi dan telah terbukti berhasil48.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kusumastuti, Dora (2017) yaitu apabila dilihat
dari prespektif gender dan gerakan antikorupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas
pencegahan tindakan korupsi dilevel mikro keluarganya, akan tetapi juga bisa berperan di
komunitas dan lingkup kerjanya. Perempuan memiliki tiga ruang yaitu: keluarga, kerja dan
komunitas. Tiga peran tersebut adalah:
1. Keluarga
Peran perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam keluarga adalah mendorong dan mendidik
anak-anaknya beserta anggota keluarganya dengan menanamkan nilai moral, budaya malu atas
kesalahan serta kejujuran yang hakiki. Peranan perempuan dalam keluarga ini menjadi sangat penting
untukmempersiapnkan generasi penerus kedepannya.
48

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/SeeingBeyond-the-State-Grassroots-Womens-Perspectives-on-Corruption-and-Anti-Corruption/ diakses tanggal 2
Juli 2018.
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2. Lingkungan kerja
Perempuan memafaatkan lingkungan kerja sebagai tempat untuk mengkampanyekan gagasan
transparansi. Selain hal tersebut pola hidup perempuan yang dirasa konsumtif diganti dengan pola
hdup yang disiplin, sederhana dan wajar. Hal ini dikarenakan banyak laki-laki beralasan melakukan
korupsi disebabkan tuntutan perempuan-perempuan (istri dan anak) mereka.
3. Komunitas
Perempuan secara aktif terlibat dalam beberapa kegiatan komunitas tertentu dan didalam
partisipasinya ini pula perempuan menyelipkan pendidikan dan sosialisasi mengenai kejujuran dan
sikap anti korupsi lainnya.
Kejujuran merupakan salah satu karakter anti korupsi yang wajib ditanamkan sejak kecil sebagai
bagian dari karaketr bangsa. Karakter bangsa akan kuat jika karakter individu (rakyat) juga kuat
(Koellhoffer, 2009). Karakter bangsa yang telah tertanam sejak kecil dalam kehidupan sehari-hari
diharapkan mampu mewujudkan karakter negara yang baik yang jauh dari tindakan korupsi shingga
terciptalah pemerintahan yang bersih dan baik.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sedarmayanti dalam Rusnaini (2016) good governance
is everything related to the action or conduct that is directed in nature, controlling or influencing
public affairs in order to realize values in daily life.
Karakter menurut Hengki Wijaya (2018:5) merupakan sesuatu yang tidak diajarkan meliankan
dibentuk menjadi kebiasaan, mendidik karakter harus melibatkan situasi dan kondisi objek yang di
ubah karakternya serta mendidik karakter prosesnya tidak akan pernah berakhir atau akan terus
berkelanjutan.
Dalam teori sikap Katz (Azwar, 1995), nilai ditempatkan pada posisi sebagai salah satu fungsi sikap
bagi individu. Menurut Katz, fungsi sikap bagi individu dapat dibagi menjadi empat, yaitu (1) Sikap
sebagai fungsi instrumental, fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat. Fungsi ini menyatakan bahwa
individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan
hal-hal yang tidak diinginkan; (2) Sikap sebagai fungsi pertahanan ego. Dalam hal ini sikap
merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan. (3) Sikap sebagai fungsi pengetahuan;
Dalam hal ini sikap berfungsi sebagai suatu skema, yaitu suatu cara strukturisasi agar dunia di sekitar
tampak logis dan masuk akal; dan (4) Sikap sebagai fungsi pernyataan nilai. Nilai dalam hal ini
diartikan sebagai konsep dasar mengenai apa yang dipandang sebagai baik dan diinginkan. Sikap
kemudian digunakan sebagai sarana ekspresi nilai sentral dalam diri individu. Dengan fungsi ini
seseorang seringkali mengembangkan sikap tertentu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan
nilai yang dianutnya yang sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.
Sedangkan tujuan pendidikan nilai sebagaimana dilaporkan dalam hasil peneltiian Hidayati (2008),
secara umum dikemukakan Komite APEID

(Asia and the Pasific Programme of Educational

Innovation for Development), bahwa pendidikan nilai ditujukan untuk: (a) menerapkan pembentukan
nilai kepada anak; (b)menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan; dan (c)
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membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pendidikan nilai
memiliki tujuan meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilsai
sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai (UNESCO,1994).
Hal tersebut diatas sesuaui dengan tujuan KPK dalam mengeinternalisasikan nilai-nilai anti korupsi
melalui gerakan SPAK. Tujuan tersebut yaitu menyebarluaskan pengetahuan dan penanaman nilainilai anti korupsi kepada anak-anak sampai orang dewasa baik melalui jalur pendidikan formal
maupun informal dengan pemanfaatan perempuan sebagai aktor utama.
KESIMPULAN
Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pemberantasan
korupsi. Penggunaan gender sebagai upaya pencegahan korupsi sudah terbukti berhasil. Keterlibatan
perempuan dalam gerakan “Saya Peremuan Anti Korupsi” (SPAK) merupakan bagian dari upaya

untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial.
Alasan utama perempuan sebagai aktor utama dalam penanaman nilai anti korupsi adalah
perempuan sebagai peranan kunci dalam membentuk sistem nilai anti korupsi dari setiap lini
masyarakat, khususnya melalui lingkungan keluarga. Partisipasi perempuan dalam
penenaman nilai anti korupsi melalui gerakan SPAK dibagi menjadi dua yaitu yaitu partisipasi
aktif maupun aktual yang dilaksanakan baik melalui pendidikan formal maupun informal.
Perempuan sebagai komunikator kampanye anti korupsi memiliki atribut khusus yaitu
kredibilitas sumber dan gaya komunikasi yang khas. Hal ini sesuai dengan teori sikap yang
dikemukakan oleh Katz, fungsi sikap bagi individu dapat dibagi menjadi empat, yaitu (1)
Sikap sebagai fungsi instrumental, fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat; (2) Sikap sebagai
fungsi pertahanan ego; Sikap sebagai fungsi pengetahuan; dan (4) Sikap sebagai fungsi
pernyataan nilai.
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ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan civic engangement atau keterlibatan masyarakat Klaten yang tergabung
dalam komunitas ICK Klaten sebagai bentuk partisipasi masyarakan dalam pembentukan civil society.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk kegitan komunitas ICK Klaten yang
masuk kedalam bentuk civic engangement/ keterlibatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dan
wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegurus dan anggota komunitas ICK Klaten dan
Study Pustaka terhadap literatur-literatur yang membahas tentang civic engagement dan komunitas
ICK Klaten. Hasil penelitian 1) komunitas ICK Klaten dapat masuk kedalam 2 definisi Civic
Engagement yaitu a) Civic engagement as community service, komunitas ICK dengan semboyanya
tansah tulung tinulung, menjelakan tugas dan kewajiban setiap individu anggota komunitas untuk ikut
memikul tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau
bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat
setempat. b) Civic engagement as social change, komunitas ICK secara nyata ikut partisipasi dalam
kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk masa depan dengan perubahan
sosial melalui kegiatan sosial yang dilaksanakan; 2) adanya komunitas ICK Klaten yang meningkatkan
keterlibatan masyarakat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk
membentuk masyarakat madani yaitu menjadikan masyarakat yang beradab dalam membangun,
menjalani, dan memaknai kehidupannya yang lebih baik kedepanya.
Kata kunci : Komunitas, Civic Engagement, Civil Society

PENDAHULUAN
Organisasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan
sebuah tatanan sosial khususnya dalam lingkung kehidupan bermasyarakat dan secara luas
berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya sebuah organisasi
masyarakat dalam aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menuntut sebuah
mesayarakat untuk membentuk sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu
menciptakan sebuah kemanfaatan bagi masyarakat sekitar dan mampu mendukung
kesejahteraan masyarakat.
Setiap organisasi masyarakat mempunyai peran yang berbeda beda sesuai dengan
tujuan dari organisasinya. Untuk menciptakan sebuah orgnisasi masyarakat yang mandiri dan
bertujuan untuk berkontribusi terhadap kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dapat
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dilakukan dengan upaya membentuk sebuah gerakan masyarakat yang berbasis basis
kebangsaan.
Komunitas sebagai suatu wadah yang menjadi tempat berkumpul individu yang
merupakan bagian dari masyarakat dalam bentuk organisasi sosial maupun ekonomi.
Komunitas adalah Sebagian besar komunitas yang ada cenderung berorientasi pada hal-hal
lokal. Orientasi tersebut kemudian dikaji sebagai sebuah kekuatan yang dapat meningkatkan
keterkaitan antara warga negara dengan lingkungannya serta menimbulkan rasa tanggung
jawab. Di lain sisi, perspektif yang dibangun mengenai civic community juga cenderung
membentuk usaha-usaha yang berorientasi lokal menghasilkan tatanan sosial yang tangguh
dalam menghadapi perubahan sosial. Kontribusi pada perubahan sosial di masyarakat tersebut
dapat ditunjukkan dengan gerakan sosial yang memperkuat hubungan sosial, meningkatkan
partisipasi, dan secara keseluruhan meningkatkan kekayaan pengetahuan dari anggotaanggotanya.
Lebih kongkritnya dalam konteks ke-Indonesiaan, civic community kerap
dipersandingkan dengan istilah civil society atau masyarakat madani yang ditandai oleh
perkembangan peran organisasi atau komunitas kemasyarakatan dan kewarganegaraan yang
non-kenegaraan dengan keberanekaragaman dan tujuan pencapaian keadilan serta
kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila. Dalam pandangan ini, civic community
dikonstruksi sebagai sebuah tatanan masyarakat yang berbentuk komunitas non-pemerintah
yang memiliki tujuan selaras dengan tujuan bangsa Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Dengan kedua konsep yang ada didapati bahwasanya karakteristik dari civic
community yang tidak bebas akan nilai kewargenegaraan namun dalam konteks komunitas
yang terlepas dari intervensi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan
gambaran, merinci, dan menganalisa data pada permasalahan yang terjadi saat ini serta
memusatkan pada pemecahan permasalahan yang aktual. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, dan wawancara. Wawancara
dilakukan dengan beberapa pegurus dan anggota komunitas ICK Klaten dan Study Pustaka
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terhadap literatur-literatur yang membahas tentang civic engagement dan komunitas ICK
Klaten. Kegiatan analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Dengan
demikian, pada tahap ini, peneliti berusaha mengorganisasikan data yang diperoleh dalam
bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yang akan digunakan
peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 246) yang
terdiri atas tiga aktivitas,

yaitu data reduction, data display, dan conclusion

drawing/verification.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunitas ICK KLATEN
Sebuah komunitas warga Klaten yang dikenal dengan nama “Info Cegatan Klaten”
yang kini lebih sering terdengar dengan istilah singkatan nama “ICK merupakan sebuah
komunitas yang berbasis kebangsaan yang bergerak di bidang sosial masyarakat yang
memiliki jiwa dan aksi sosial untuk sesama.
Berawal dari sebuah grup Facebook Info Cegatan Klaten (ICK), komunitas ini
dibentuk dengan salah satu tujuannya sebagai tempat berbagi informasi lalu lintas Klaten
dan sekitarnya. Meskipun namanya tampak kontroversi, yaitu “Info Cegatan” (Info
Razia/Tilang), namun komunitas ini bukan mengajarkan anggotanya untuk tak taat aturan
berkendara atau menghindari lokasi operasi/razia polisi. Melainkan sebagai pengingat
pada anggotanya agar senantiasa melengkapi segala kebutuhan berkendara.
Komunitas yang dibentuk oleh Mas Arie Bear sejak 2014 ini, justru berkembang
menjadi tempat berbagi informasi mengenai barang hilang atau penemuan barang,
bantuan untuk kendaraan yang mogok/rusak diperjalanan, bantuan kesehatan (misalnya
donasi darah) hingga bantuan mencari orang hilang. Karena kiprahnya yang semakin
mengarah aksi sosial, ICK semakin digemari masyarakat. Belum genap 3 tahun
berdiri, member grup Facebook ICK sudah lebih dari 240.000 dan ratusan anggota aktif
yang kerap berkumpul (Kopdar) setiap 2 minggu sekali.
Mengusung semboyan “Tansah Tulung Tinulung” yang bermakna selalu tolong
menolong, menjadi semacam ”mantra” yang menggerakkan anggota ICK untuk saling
menolong. Bukan hanya menolong sesama anggota ICK, tetapi untuk seluruh masyarakat
sekitar. Semangat dan loyalitas tanpa pamrih yang bertujuan mengutamakan misi sosial
setiap anggota ICK sangat terlihat dari setiap event kegiatan yang diselengarakan. Dalam
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setiap kegiatan yang dilaksanakan ICK, anggotanya berusaha memberikan sumbangsih
dalam acara tersebut sesuai dengan kemampuan dan keahlianya masing masing. Sebagai
contoh ketika ada kegiatan bedah rumah, anggota ICK yang memiliki tingkat ekonomi
yang baik akan menyumbang berupa dana/ fresh money atau bahan matrial yang
dibutuhkan sedangkan anggota yang memiliki kemampuan dan skill berupa ketrampilan
dalam teknik bangunan, akan dengan sukarela menyumbangkan tenaga dan ide-ide
pemikiranya untuk acara tersebut. Nilai posiif atau nilai tambah yang ada dalam
komunitas ini adalah setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh anggota ICK tersebut
murni kesadaran diri sebagai sebuah keterlibatan masyarakat untuk membentuk sebuah
masyarakat yang lebih baik dalam tatanan kehidupan.
Berdasarkan atas informasi dari sosial media Facebook dan wawancara dengan
salah satu anggota ICK kegiatan-kegiatan komunitas ini terbagi dalam berbagai bentuk
kegiatan diantaranya sebagai berikut:
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Tabel 1. Kegitan Rutin Komunitas ICK Klaten
Nama
Kegiatan

Bentuk Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Aksi Cepat Kegiatan ini merupakan kegiatan
Tanggap
kodisional, yang mana dilakukan
dengan memberikan bantuan kepada
penguna jalan dan masyarakat yang
sedang mengalami kesulitan dan
permasalahan dijalan. Sebagai contoh:
ketika ada motor yang mogok, maka
cukup memberikan informasi di grup
FB ICK maka dengan sukarela anggota
ICK yang berada di sekitar tempat
kejadian perkara segera datang
membantu.

Seluruh masyarakat
dan pengunan jalan
yang
mengalami
permasalahan atau
yang membutuhkan
bantuan.

Rumaket
Aksi perduli lingkungan dengan
Resik
membersihkan sampah sampah yang
Resik (R3) berserakan di jalanan ini rutin
dilakukan setiap minggu bersamaan
dengan acara Car Free Day.

Sampah-sampah
yang berserakan di
jalan
setelah
selesainya kegiatan
Car Free Day.

Rumaket berarti mempererat dan Resik
berarti Bersik, makana filosofis dari
nama kegiatan ini adalah mempererat
tali persaudaraan anggota dengan acara
bersih bersih bersama.
Donasi

Memberikan baksos donasi uang,
makanan
atau
barang
kepada
masyarakat yang mengalami kesulitan
dan belum bisa mencukupi kebutuhan
hidupnya.

Orang-orang
tua
(sepuh) yang hidup
dalam
garis
kemiskinan
dan
belum
layak
memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Bedah
Rumah

Memperbaiki rumah rumah warga Warga yang berada
masyarakat yang sudah tidak layak di garis kemiskinan
huni.
dengan
kondisi
tempat tinggal yang
sangat
memprihatinkan dan
tidak layak huni.
Sumber: Media sosial FB dan wawancara anggota ICK.
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B. ICK Klaten Sebuah Civic Engagement perwujudan Civil Society
Definisi civic engagement menurut Carpini (1996) (Pancer, 2015: 3) yang
mendefinisikannya sebagai “individual and collective actions designed to identify and
address issues of public concern” (Carpini & Keeter, 1996). Definisi ini secara tegas
menukik pada aktivitas untuk menangani permasalahan publik. Selanjutnya secara
lebih detail Ramaley yang dikutip oleh Addler & Goggins (2005:32) mengatakan
bahwa narasi definisi civic engagement bergantung pada perspektif dan kepentingan
pembuat definisi tersebut. Untuk itu ia mencontohkan dan membaginya secara spesifik
menjadi beberapa hal, antara lain;
1.

Civic engagement as community service, yaitu civic engagement diartikan
sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggung jawab
kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama
dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat
masyarakat setempat.

2.

Civic engagement as collective action, yaitu civic engagement diartikan sebagai
kegiatan di mana orang-orang datang bersama-sama dalam peran mereka sebagai
warga negara. Disini seorang individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi
masyarakat sipil yang lebih besar.

3.

Civic engagement as political involvement, yaitu civic engagement diartikan
sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah
melalui proses dan jalan politik dimana melibatkan partisipasi aktif dan
kepemimpinan dalam kehidupan publik.

4.

Civic engagement as social change yaitu civic engagement diartikan sebagai
partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu
membentuk masa depan dengan perubahan sosial.
Berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli di atas, jika

dikaitkan dengan eksistensi komunitas ICK Klaten, definisi civic engagement yaitu
“individual and collective actions designed to identify and address issues of public
concern”, komunitas ICK secara nyata menangani permasalahan publik. Penanganan
penanganan yang dilakukan komunitas melalui berbagai kegiatan kegaitan rutin
maupun kondisial yang dilakukan komunitas ICK Klaten. Selanjutnya jika dikaitakan
dengan 4 konsep definisi menurut Ramelay, komunitas ICK Klaten dapat masuk
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kedalam 2 definisi Civic Engagement yaitu 1) Civic engagement as community
service, Komunitas ICK dengan semboyanya tansah tulung tinulung, menjelakan
tugas dan kewajiban setiap individu anggota komunitas untuk ikut memikul tanggung
jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama
dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat
setempat. 2) Civic engagement as social change, Komunitas ICK secara nyata ikut
partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk
masa depan dengan perubahan sosial melalui kegiatan sosial yang dilaksanakan. Hal
tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Rusnaini (2016:806) “Citizen
participation seems to play an important part in decison making related to public
affairs in developing the belief that public involvement will result in more public
preferences”. Artinya bahwa partisipasi warga memainkan peran penting dalam
pembuatan keputusan terkait dengan urusan publik dalam mengembangkan keyakinan
bahwa keterlibatan publik akan menghasilkan preferensi publik lebih banyak.
Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan
sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai
kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya civil atau
civilized (beradab). (Wikipedia). Winataputra (2012: 136) dengan gagasannya yang
mempersandingkan civic community dengan civil society menyatakan bahwa kedua
istilah tersebut ditandai oleh “berkembangnya peran organisasi kemasyarakatan dan
kewarganegaraan di luar organisasi kenegaraan yang beraneka ragam untuk mencapai
keadilan sosial dan kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila”. Organisasi yang
dimaksud dapat diartikan sebagai sebuah bentuk tatanan perkumpulan masyarakat non
pemerintah yang independen dan beraneka ragam serta sesuai dengan dasar atau tujuan
bangsa Indonesia. Sedangkan ketidak bergantungan pada negara dipahami sebagai
bentuk independensi dan keaktifan warga negara dalam menciptakan kehidupan
bermasyarakat yang lebih dinamis. Konsep yang demikian ini juga didapatkan dalam
tubuh komunitas “ICK”. Hal tersebut tercermin dari persamaan pemikiran yang
digagas oleh para anggota komunitas “ICK” untuk membentuk perkumpulan
masyarakat yang tidak bergantung pada suatu instansi pemerintah. Penggalian potensi
diri merupakan dasar utama untuk menghadapi segala tantangan yang mereka hadapi.
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Sementara itu, prinsip kebermanfaatan yang diusung mengarahkan komunitas
ini pada konten kewarganegaraan. Terlebih kewarganegaraan dalam artian yang luas
yaitu meliputi kedudukan warga negara serta partisipasi sosialnya seperti yang
dikemukakan oleh Gunsteren (dalam Wahab dan Sapriya, 2011: 82). Hal ini tampak
pada prinsip yang terlahir dari adanya persamaan pemikiran di antara anggota “ICK”
mengenai keinginan untuk membentuk sebuah komunitas yang tidak hanya memiliki
peran sebagai media berkumpulnya pemuda untuk kepentingan yang hasilnya hanya
dapat dinikmati oleh mereka sendiri. Melainkan, komunitas yang lebih berorientasi
pada hasil berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang, bahkan berkaitan
dengan menyelesaikan isu-isu publik.
Melihat kondisi yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
komunitas ICK Klaten yang meningkatkan keterlibatan masyarakat berperan aktif
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk membentuk
masyarakat madani yaitu menjadikan masyarakat yang beradab dalam membangun,
menjalani, dan memaknai kehidupannya yang lebih baik kedepanya.
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KESIMPULAN

Organisasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan
sebuah tatanan sosial. Untuk menciptakan sebuah orgnisasi masyarakat yang mandiri dan
bertujuan untuk berkontribusi terhadap kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dapat
dilakukan dengan upaya membentuk sebuah gerakan masyarakat yang berbasis basis
kebangsaan seperti halnya civic community.
Sebuah komunitas warga Klaten yang dikenal dengan nama “Info Cegatan Klaten”
yang kini lebih sering terdengar dengan istilah singkatan nama “ICK merupakan sebuah
komunitas yang berbasis kebangsaan yang bergerak di bidang sosial masyarakat yang
memiliki jiwa dan aksi sosial untuk sesama. Tujuan komunitas “ICK” untuk membentuk
perkumpulan masyarakat yang tidak bergantung pada suatu instansi pemerintah. Penggalian
potensi diri merupakan dasar utama untuk menghadapi segala tantangan yang mereka hadapi.
Komunitas ICK secara nyata menangani permasalahan publik. Penanganan
penanganan yang dilakukan komunitas melalui berbagai kegiatan kegaitan rutin maupun
kondisial yang dilakukan komunitas ICK Klaten. Selanjutnya jika dikaitakan dengan 4 konsep
definisi menurut Ramelay, komunitas ICK Klaten dapat masuk kedalam 2 definisi Civic
Engagement yaitu 1) Civic engagement as community service, komunitas ICK dengan
semboyanya tansah tulung tinulung, menjelakan tugas dan kewajiban setiap individu
anggotan komunitas untuk ikut memikul tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif
berpartisipasi, secara individu atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan
sukarela yang memperkuat masyarakat setempat. 2) Civic engagement as social change,
komunitas ICK secara nyata ikut partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk
membantu membentuk masa depan dengan perubahan sosial melalui kegiatan sosial yang
dilaksanakan.
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ABSTRAK
Setiap Negara pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda antara Negara yang satu dengan lainnya.
Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan kebudayaan, dimana kebudayaan ini terbentuk
melalui proses yang panjang, dan kebudayaan ini diturunkan turun-temurun dari generasi lama ke
generasi berikutnya. Derasnya arus globalisasi membuat dampak positif dan negative bagi setiap
negara. Dampak negatifnya adalah dengan adanya globalisasi ini adanya kemungkinan proses
penurunan kebudayaan akan terhenti sehingga, budaya yang diturunkan dari generasi lama yang sudah
terbentuk melalui proses yang lama akan hilang. Jimpitan adalah salah satu dari kearifan lokal di
Negara kita yang patut dipelihara. Jimpitan adalah kearifan lokal yang memiliki banyak manfaat. Di
kabupaten Wonogiri di desa Baturetno lebih tepatnya di dusun Batu kidul RT 02/Rw 07 terdapat
budaya jimpitan yang memiliki banyak manfaaat.
Kata kunci : Jimpitan, Budaya, kearifan lokal

PENDAHULUA
A. Latar Belakang
Kehidupan manusia dikelilingi oleh budaya, hal ini disebabkan karena manusia selalu
berupaya mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang mengharuskannya selalu
berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik dan non fisik. Setiap Negara
pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda antara Negara yang satu dengan lainnya. Negara
Indonesia adalah Negara yang kaya akan kebudayaan, dimana kebudayaan ini terbentuk
melalui proses yang panjang, dan kebudayaan ini diturunkan turun-temurun dari generasi
lama ke generasi berikutnya. Gottfried Herder dan Franz Boas ((Abdülvahap: 2014)
mengungkapkan bahwa budaya merupakan produk dari manusia, dimana manusia yang
mempengaruhi budaya tersebut. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita artikan bahwa
budaya merupakan hasil dari cipta dari manusia, sehingga budaya dapat diperbarui atau
dimodifikasi.
Derasnya arus globalisasi membuat dampak positif dan negative bagi setiap negara.
Dampak negatifnya adalah dengan adanya globalisasi ini adanya kemungkinan proses
penurunan kebudayaan akan terhenti sehingga, budaya yang diturunkan dari generasi lama
yang sudah terbentuk melalui proses yang lama akan hilang. Dikarenakan adanya anggapan
bahwa budaya luar negeri lebih baik dari budaya kita. Dapat kita lihat dikehidupan kita
sekarang ini dimana generasi muda lebih menyukai KPOP, Valentine, Drama Korea, daripada
budaya sendiri. Padahal budaya kita tidak kalah dengan budaya dari Negara lain. Bahkan
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budaya kita pernah sampai diklaim oleh Negara lain. Budaya local asalkan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai dan norma yang ad adapt kita lestarikan agar nntinya tidak diklaim oleh
Negara lainnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti salah satu budaya di Negara kita
yakni Jimpitan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana jimpitan yang ada di dusun Batu Kidul Rt 02/Rw 07 Baturetno Kec
Baturetno?
2. Bagaimana partisipasi warga terhadap budaya jimpitan di dusun Batu Kidul Rt
02/Rw 07 Baturetno Kec Baturetno?

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini, untuk waktunya dimulai dari 15-22 September 2017 dan tempat
penelitian Batu Kidul Rt 02/Rw 07 Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri,
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara definisi
penelitian kualitatif suatu penelitiaan yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dan disajikan dalam bentuk data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena
memaparkan objek yang obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang
berdasarkan fakta. Menurut H,B Sutopo menyatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian
kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam
gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip” (2002: 50-54), subyek adalah Warga dusun Batu
Kidul Rt 02/Rw 07 Kecamatan Bturetno dan obyek penelitian jimpitan, penggalian data teknik
analisis data : H. B Sutopo (2002: 91) menyatakan bahwa “dalam proses analisis data terdapat
4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitaif. Empat komponen
tersebut adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan
kesimpulan atau verifikasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
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Peneliti memperoleh data dari wawancara yang dilakukan kepada dua warga dusun Batu
Kidul Rt 02/Rw 07 desa Baturetno yang berinisial B dan S. Dari wawancara yang dilakukan
dengan B ditemukan bahwa jimpitan di dusun Batu Kidul Rt 02/Rw 07 sudah lama yang pada
mulanya jimpitan dilakukan dengan menggunakan beras satu jimpitan, lalu pada sekitar tahun
2013 jimpitan berubah menggunakan uang sebesar Rp 500,00 yang disepakati oleh semua
warga. B mengungkapkan jimpitan ini dilakukan setiap hari dengan adanya petugas dari
warga yang pergi ke setiap rumah untuk mengambil uang jimpitan ini. Warga yang
mengambil jimpitan kadang sendiri ataupun dua orang, dimana mereka juga bertugas untuk
menjaga keamanan desa. Petugas dari jimpitan ini sendiri digilir sesuai dengan petugas ronda.
Jimpitan sendiri menggunakan sarana yang mudah yaitu dengan botol yang sudah dipotong,
lalu dipasang didepan rumah warga. B menyebutkan manfaat dari jimpitan ini adalah untuk
pengurukan jalan seperti jalan yang rusak diberi pasir atau batu, penerangan jalan perempatan,
pengerasan jalan, sanitasi air,menambah kerukunan warga.
Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan dengan S ditemukan bahwa jimpitan di desa
tersebut pada awalnya berupa beras dan jimpitan yang ada di dusun tersebut sudah ada sejak
lama lalu dari beras diganti dengan jimpitan bulanan sebesar Rp 3000,00 sekitar tahun 2006,
lalu selanjutnya sekitar tahun 2013 berdasarkan kesepakatan dan musyawarah yang dilakukan
warga dusun batu kidul RT02/Rw 07 jimpitan disepakati dilakukan setiap hari dengan uang
sebesar Rp 500,00. Jimpitan sendiri setelah diambil dari rumah warga lalu petugasnya akan
memberi absen supaya terlihat sudah membaya apa belum. S menyebutkan bahwa dengan
adanya jimpitan berdampak positif bagi dusun ini, dimana dengan adanya jimpitan ini dapat
membantu pembangunan desa seperti memperbaiki jalan yang rusak, membuat penerangan
jalan untuk jalan yang sering dilalui warga.
B. Pembahasan
1. Bagaimana jimpitan yang ada di dusun Batu Kidul Rt 02/Rw 07 Baturetno Kec
Baturetno?
Menurut Arslan (Abdülvahap: 2014), "Budaya adalah seluruh nilai-nilai dan
fenomena material dan ideologis yang memberikan komunitas karakteristik,
kepribadian, dan identitas sebagai komunitas. Sementara itu menurut UNESCO
(Abdülvahap, 2014) budaya merupakan kesadaran yang dimiliki komunitas tentang
perkembangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa budaya
merupakan nilai ataupun fenomena yang memberikan komunitas karakteristik,
kepribadian dan identitas dan kesadaran terhadap perkembangan.
Jimpitan adalah salah satu dari budaya di Negara kita yang patut kita jaga.
Jimpitan adalah budaya yang memiliki banyak manfaat. Bahkan jimpitan ini sendiri
telah pernah diusulkan dalam forum ASEAN yang diadakan di Chiang Mai, Thailand,
pada 26-27 Juli 2012 lalu. Dalam forum yang bertajuk Towards an ASEAN Economic
Community (AEC): Prospects, Challenges and Paradoxes in Development,
Governance and Human Security, Surono meyakinkan kepada peserta bahwa konsep
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jimpitan ini sangat prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan Negara ASEAN.
(http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/08/peneliti-indonesia-usulkan-konsepjimpitan-untuk-asean).
Di kabupaten Wonogiri di desa Baturetno lebih tepatnya di dusun Batu kidul
RT 02/Rw 07 terdapat tradisi jimpitan. Apa itu jimpitan, jimpitan adalah menghimpin
iuran yang dilakukan oleh warga. Iuran tersebut dalam bentuk uang, yang dimana
telah disepakati bersama oleh masyarakat untuk nominalnya. Untuk di Dusun Batu
Kidul Rt 02/Rw 07 tempat saya tinggal nominal iuran yang telah disepakati adalah
Rp 500,00/Kepala Keluarga. Uang tersebut diletakkan didepan masing-masing rumah
warga dengan menggunakan wadah botol air mineral. Yang kemudian uang tersebut
akan diambil oleh warga yang bertugas sekalian berpatroli untuk menjaga keamanan
lingkungan. Warga yang mengambil uang jimpitan setiap hari berbeda, yang mana
petugas digilir sesuai dengan ronda malam yang telah dibagi sebelumnya, dan setelah
selesai mengambil jimpitan maka petugasnya akan memberi tanda di selebaran yang
sebelumnya telah ditempelkan di depan rumah masing-masing warga.
Gottfried Herder dan Franz Boas menaruh rasa hormat yang besar terhadap
budaya, mereka melihat budaya sebagai warisan umum suatu kelompok. Budaya
dianggap sebagai fenomena yang membentuk kehidupan. Berdasarkan pendapat
tersebut dapat kita lihat bahwa budaya jimpitan yang salah satunya terdapat di dusun
batu kidul memiliki manfaat dalam kehidupan, yaitu untuk pengurukan jalan seperti
jalan yang rusak diberi pasir atau batu, penerangan jalan perempatan, pengerasan
jalan,

sanitasi

air,menambah

kerukunan

warga,

menjaga

keamanan,

menumbuhkembangkan rasa persatuan warga.
2. Bagaimana partisipasi warga terhadap budaya jimpitan di dusun Batu Kidul Rt 02/Rw
07 Baturetno Kec Baturetno?
Partisipasi komunitas (Apollo, dkk: 2013) umumnya dipahami sebagai
“keterlibatan kolektif masyarakat lokal dalam menilai kebutuhan mereka dan
mengatur strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut” (Zakus & Lysack, 1998,
hal.1). Sementara itu Preston dkk (2009) mendefinisikan ‘partisipasi masyarakat’
sebagai orang-orang dari komunitas tempat atau kepentingan yang berpartisipasi
bersama dalam kelompok penasihat, penggalangan dana, menghadiri konsultasi,
perencanaan, atau dalam kegiatan lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai
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bahwa partisipasi masyarakat

adalah keterlibatan masyarakat

local yang

berpartisipasi bersama dalam kegiatan seperti penggalangan dana, perencanaan,
konsultasi ataupun kegiatan lainnya.
Berdasarkan definisi diatas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat di
dusun Batu Kidul Rt 02/Rw 07 Baturetno dimulai dari perencanaan yaitu pertama
adanya musyawarah bersama untuk mencapai mufakat dalam penetapan iuran
jimpitan yang akan disepakati, dimana di dusun ini penetapannya adalah RP 500,00.
Kedua kesepakatan pengambilan jimpitan yang dilakukan perhari. Ketiga petugas
yang melakukan jimpitan adalah petugas dari ronda malam yang digilir. Keempat
adalah pemberian absen untuk jimpitan yang dilakukan oleh petugas. Kelima adalah,
uang jimpitan digunakan untuk kepentingan dusun Batu Kidul Rt 02/Rw 07 seperti
pengurukan jalan seperti jalan yang rusak diberi pasir atau batu, penerangan jalan
perempatan, pengerasan jalan, sanitasi dll.

KESIMPULAN

Salah satu kearifan lokal yaitu Jimpitan adalah sesuatu yang patut dipelihara karena
mempunyai manfaat yang positif bagi masyarakat Indonesia sebagai contohnya adalah
penerapan Jimpitan di desa Baturetno dusun Batu Kidul RT 02/Rw 07 yang mulai dibiasakan.
Bahkan konsep Jimpitan mulai diusulkan oleh Peneliti Indonesia dari Universitas Gadjah
Mada yang berfungsi untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Manfaat
positif yang dapat diambil dari salah satu kearifan lokal di negara Indonesia yaitu Jimpitan
yang dilakukan di desa Baturetno dusun Batu Kidul RT 02/Rw 07 untuk pengurukan jalan
seperti jalan yang rusak diberi pasir atau batu, penerangan jalan perempatan, pengerasan jalan,
sanitasi air,menambah kerukunan warga, menjaga keamanan, menumbuhkembangkan rasa
persatuan warga.
UCAPAN TERIMA KASIH

Wijianto S.Pd M.Si
Dr. Triana Rejekiningsih, SH., KN, MPd
Dr. Rusnaini, M.Si
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ANALISIS OTONOMI DAN KEBERLANGSUNGAN EKSISTENSI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Anisa Nur Rochmah1
PPKn Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
nurrochmahanisa@gmail.com

1

ABSTRAK
Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting
desa dalam proses pembangunan nasional. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan
Desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara.
Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi UU Desa memberikan keleluasaan dalam otonomi
desa. Kewenangan Desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan tampak seperti
pisau belati bermata dua. Hal ini tentu membutuhkan pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan dalam
pengelolaan keuangan Desa serta koordinasi dan memaksimalkan peran BPD sebagai bagian dari
lembaga pengawasan desa. Sehubungan dengan keberlangsungan desa, UU juga mengatur mengenai
penataan desa (Pasal 7) yang menyatakan bahwa penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan,
penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dengan demikian berbagai bentuk penataan
dapat memengaruhi eksistensi desa, baik dalam aspek status, batas-batas wilayah maupun sifat
hubungan dengan pemerintahan di atasnya. Hal tersebut tentu perlu dikaji ulang agar tidak
menimbulkan ambigu dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan
adalah kulitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui studi pustaka. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pengaturan tentang otonomi dan keberlangsungan eksistensi desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Kata kunci : otonomi desa, eksistensi desa

PENDAHULUAN
Otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah membuka kesempatan bagi
pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari solusi dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi
akibat sentralisasi maupun ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah maupun antar
daerah kabupaten dan kota. Rusnaini mengatakan sejak diperkenalkan terdapat berbagai
macam kontroversi tentang otonomi, salah satunya berkaitan dengan apakah keberadaan
otonomi membawa keuntungan dan kerugian terhadap desentralisasi politik dan administrasi
di Indonesia (2015:364). Kenyataannya desentralisasi membawa dampak yang besar bagi
kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia. Bahkan otonomi daerah kini meluas tidak
hanya ditingkat kabupaten atau kota namun merambah ketingkat desa dalam wujud Undangundang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan ini membawa pengaruh besar terhadap kedudukan
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dan hubungan desa dan pemerintah daerah meliputi aspek kewenangan, perencanaan,
pembangunan, keuangan dan demokrasi desa.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan kedudukan desa, dimana
desa diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi guna mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
serta menetapkan dan mengurus kelembagaan desa. Terdapat 16 bab dan 122 pasal dalam UU
No. 6 tahun 2014, serta bagian penjelasan yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa,
Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Sebagai wujud dari semangat untuk
mengembalikan rekognisi hak asal-usul atas desa yang telah ada sejak sebelum terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan
khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Hal-hal
yang diuraikan di bawah ini merupakan bukti tata kelola desa yang partisipatif menurut UU
No. 6 tahun 2014 namun dalam prakteknya terjadi ambigu antara keinginan untuk
mewujudkan self-governing pemerintahan desa dan pada saat bersamaan sarat dengan aturan
dan praktek yang sentralistik.
Tulisan ini akan membahas tentang otonomi dan keberlangsungan eksistensi desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaturan tentang otonomi dan keberlangsungan eksistensi desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data
melalui studi pustaka yaitu dengan mencari informasi melalui buku, majalah, Koran, dan literature
lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto:2006). Variabel penelitian
ini adalah otonomi dan keberlangsungan eksistensi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta
penarikan kesimpulan atau verifikasi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perkembangan Otonomi Desa, Potensi, dan Ancaman Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18
UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa
dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan
volsgemeenschappen. Ini sama dengan penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di
Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di
Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya
dianggap istimewa. Dalam hal ini, negara mengakui keberadaan desa tersebut dengan mengingat
hak-hak asal usulnya. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dan diberikan jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.
Sejarah pengaturan tentang Desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak
Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama UU No. 22/1948 tentang
Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU
No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 19/1965 tentang Desa Praja
sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh
Wilayah RI. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk UU No. 5/1975 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi
dibentuklah UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU No.6/2014 tentang Desa, serta terakhir UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah
mewadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui UU
No.6/2014 kepentingan desa mulai diakomodasi.
Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali
peran penting desa dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana yang diketahui bahwa
pasca reformasi UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai belum
memiliki semangat untuk menampilkan desa sebagai salah satu komponen penting dalam proses
pembangunan nasional. Dalam perspektif UU No. 22/1999, kebijakan mengenai desa tidak cukup
memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang lebih luas. Sejak
konstitusi sampai dengan UU No.22/1999, kesemuanya lebih mengedepankan ruang desentralisasi
bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 justru menyatakan
bahwa yang memiliki pemerintah desa adalah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 1 huruf o UU
No. 22/1999 melihat kewenangan mengatur dan mengurus desa ditempatkan dalam format
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kewenangan daerah otonom, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 22/1999 pasal 99
(Tjandra, 2004:91)
Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari
otonomi daerah. explanatory factor terhadap otonomi desa justru dapat dielaborasi berdasarkan
UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pasal 7 ayat (2) UU No.22/1999
mengatur bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau dengan nama lain
kepala desa atau dengan nama lainnya. Ini dikelompokkan ke dalam jenis perda yang diakui secara
tegas sebagai skema hierarki peraturan perundang-undangan RI. Hal ini merupakan kelanjutan
dari Keputusan Mendagri No. 126/2003 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum di Lingkungan
Pemerintah Desa meliputi: (a) peraturan desa, (b) keputusan kepala desa, (c) keputusan bersama,
dan (d) instruksi kepala desa. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi peraturan desa yang
menegaskan pengakuan terhadap ‘otonomi desa’, meskipun dalam batasbatas kewenangan
pengaturan yang digariskan oleh perda kabupaten/kota (Tangkilisan, 2003:41-52)
Selanjutnya dalam perspektif UU No.32/2004 pasal 200 ayat (1), pemerintahan desa
dibentuk dalam lingkup pemda kabupaten/ kota. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa
dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa,
dilakukan dengan memperhatikan asal-usul atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota
secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa
dan BPD yang ditetapkan dengan perda (peraturan daerah). Pemerintah desa terdiri dari kepala
desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Sekretaris desa diisi oleh PNS yang memenuhi syarat ( J. Kaloh, 2007:185)
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni : (1) urusan pemerintahan
yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke desa; (3) tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, dan
SDM; dan (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan
ke desa. Apabila kita melihat urusan kewenangan (pada poin 2 dan 3), tampak bahwa pemerintah
desa mengalami proses penunggangan kepentingan pemerintahan di atasnya. Demikian halnya
dengan BPD yang menjadikan proses demokrasi di tingkat desa menjadi terancam.
Ini menunjukkan bahwa UU No.32/2004 sebagai bagian dari proses penyeragaman bentuk
pemerintahan di daerah. Kondisi pemerintahan demikian menjadi bagian dari proses sejarah yang
tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat kurang
mempunyai landasan pijakan yang sah bila mengacu pada UU ini. Desa tidak lagi mempunyai
otonomi. Sementara UU No.22/1999 pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri
atas kepala desa atau yang disebut juga dengan nama lain, yaitu perangkat desa. Sedangkan UU
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No.32/2004 menyatakan pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada
klausul tentang atau yang disebut dengan nama lain. Ini artinya terjadi pola penyeragaman sebutan
kepala desa. Secara formal tidak ada lagi wali nagari di Sumatera Barat, hukum tua di Minahasa,
opo lao di Sangihe dan Talaud, sangadi di Bolaang Mongondow, atau ayahanda di Gorontalo.
Semua diseragamkan dengan satu nama ‘kepala desa’. Ini merupakan sebagian warna yang dibawa
oleh UU No. 32/2004 (J. Kaloh, 2007:186)
Saat ini jumlah desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 74.000 (data Kemenkeu 2016).
Dengan demikian pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sampai dengan UU
No.32/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal masyarakat
hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan
sehingga terjadi gap yang tinggi antarwilayah, kemiskinan, sosial budaya, dan lingkungan yang
dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu ada suatu gerakan pembaharuan desa
untuk meredam semua itu, khususnya dalam memahami otonomi desa.
UU No.6/2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan
pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh programprogram kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’.
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian
dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki
oleh desa tersebut (Widjaja, 2008:165).
Pasal 23 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh
perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun kewenangan Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan ada istiadat Desa.
Pasal 67 UU Desa menegaskan, Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara
masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta memperoleh
pelayanan yang sama dan adil.
Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa selain kewenangan yang
didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas
subsidiaritas yang melandasi Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan
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kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan
masyarakat Desa. Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan Desa
dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat.
Implikasinya, Desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan
pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul,
dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa.
Kepala

Desa

bertugas

menyelenggarakan

Pemerintahan

Desa,

pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 26 Ayat (1) UU Desa). Kepala
Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali
masa jabatan. Terkait postur organisasi pemerintahan Desa, batasan pemerintahan Desa terdiri dari
kepala Desa dan perangkat Desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda dengan PP
No.72/2005, dimana pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan BPD. Pemisahan posisi
Kepala Desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan Desa lebih efektif
dalam melaksanakan otonomi Desa selain kewajiban dari supradesa.
Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan BPD sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan
dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Terpisahnya posisi BPD memungkinkan pemerintah
Desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa pengawasan ketat
BPD. Bias dari kondisi semacam itu tak jarang membuat Desa kurang dinamis. Separasi semacam
itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan Desa yang lebih modern, dimana secara politik
terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (Kepala Desa).
BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu
kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Perencanaan Desa dapat dikembangkan
sejalan dengan periodisasi kepemimpinan Kepala Desa. Artinya, perencanaan menengah Desa
dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas Kepala Desa. Periodisasi yang relatif
lebih lama dibanding Kepala Daerah yang hanya dua periode, Desa dengan sendirinya berpeluang
meletakkan perencanaan secara berkelanjutan melalui prioritas yang disepakati bersama
masyarakat setempat (Mulyono,2014:441).
Kewenangan Desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan tampak
seperti pisau belati bermata dua. Dalam konteks BPD misalnya, praktis BPD tak memiliki fungsi
pengawasan terhadap akuntabilitas Kepala Desa. Kekuatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan
kepada Kepala Daerah, dan bukan kepada BPD. Tugas BPD selain berfungsi sebagai lembaga
pemerintahan hanya melakukan pembahasan dan menerima laporan dari masyarakat, tanpa
kewenangan yang bersifat punishment. Kondisi semacam itu dapat melemahkan BPD sekaligus
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pada saat yang sama menguatkan Kepala Desa (executive heavy). Harus diakui bahwa batasan
tentang pemerintahan Desa di satu sisi memberi keleluasaan bagi pemerintah Desa dalam
menjalankan program Desa, namun disisi lain cenderung mengurangi checks and balance system
sehingga pemerintah Desa berpeluang absen dari pengawasan wakil masyarakat. Luasnya
kewenangan pemerintah Desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang
korupsi di Desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat UU Desa.
Secara logis pengelolaan otonomi Desa yang menjanjikan semacam itu tanpa pembinaan
lewat pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan Desa justru dapat mendorong Desa
keruang tahanan kejaksaan. Peluang korupsi tidak saja terbuka lebar secara internal pemerintah
Desa, demikian pula faktor eksternal berupa rent seeking pemerintah daerah. Di luar itu, potensi
terjadinya korupsi secara sistemik dimungkinkan karena peluang seorang Kepala Desa dapat
bertahan selama 3 periode sehingga dengan mudah dapat melanggengkan kekuasaan lewat
penggunaan sumber keuangan dan kewenangan yang luas. Semakin rendah pendidikan
masyarakat semakin rendah pula daya kritisnya. Keadaan demikian akan memudahkan pemerintah
Desa melakukan berbagai modus yang menguntungkan diri dan keluarga dekatnya.
Kecenderungan demikian semakin sering terjadi pada sebagian besar Desa yang tak cukup
memiliki integritas moral dan derajat pendidikan yang memadahi. Dalam banyak kasus
pemerintah Desa seringkali berselingkuh dengan pemerintah daerah untuk saling menutupi
berbagai kelemahan pertanggungjawaban, sekaligus merawat hubungan patron client dengan
sejumlah pejabat yang bertanggungjawab dalam distribusi alokasi dana Desa.
Secara historis bakat feodalisme pemerintah Desa adalah produk kolonial yang cenderung
lebih berorientasi pada kepentingan majikan/tuannya daripada kepentingan masyarakat. Kondisi
demikian seringkali menjebak pemerintah Desa lupa diri hingga terciptanya oligarkhi, nepotisme,
bahkan otoritarianisme pemerintahan Desa. Terciptanya gejala demikian dimulai sejak era Raffles
berkuasa (1811-1816), di mana sistem seleksi Kepala Desa tampak berjalan secara demokratis
setelah melalui serangkaian manipulasi untuk kepentingan politik penjajah. Namun harus disadari
bahwa pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Desa di Indonesia menurut Hanif Nurcholis
(2013:68) tidaklah sama sebagaimana di dunia Barat. Perbedaan pendidikan dan kedewasaan
politik masyarakat mengakibatkan demokrasi di tingkat Desa hingga dua ratus tahun lamanya
tidak menghasilkan demokrasi substansial, kecuali demokrasi prosedural. Inilah yang menjadi
salah satu sebab mengapa Desa tak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat meskipun
mekanisme demokrasinya bekerja mendahului demokrasi langsung dewasa ini.
Di sisi lain, dengan menguatnya kewenangan Desa dan meningkatnya sumber-sumber
keuangan Desa dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatan kuantitas Desa. Tingginya
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diskresi dalam penataan Desa dapat membuat sibuk pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas
perubahan status. Dengan pertimbangan pragmatis akan datangnya subsidi Desa maka birahi
memekarkan Desa kemungkinan dapat menjadi trend di masa mendatang. Realitas semacam ini
cenderung melahirkan konflik horizontal dan vertikal di tingkat Desa akibat lambatnya
pembentukan Desa serta sejumlah ketidakpuasan akibat kompetisi yang ketat dalam pemilihan
Kepala Desa. Apalagi transisi dari status Desa persiapan ke Desa defenitif yang hanya
membutuhkan usia 1-3 tahun, tentu saja bukan halangan berarti dalam memperbanyak Desa baru
atas nama kehendak masyarakat setempat.

B. Keberlangsungan Eksistensi Desa
Pembentukan desa yang diatur dalam pasal 8 UU No. 6 tahun 2014 merupakan tindakan
mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada (Pasal 1), dengan mempertimbangkan prakarsa
masyarakat Desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan
dan potensi Desa (Pasal 2). Sehubungan dengan keberlangsungan desa, UU juga mengatur
mengenai penataan desa (Pasal 7) yang menyatakan bahwa penataan desa meliputi pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dengan demikian berbagai
bentuk penataan dapat memengaruhi eksistensi desa, baik dalam aspek status, batas-batas wilayah
maupun sifat hubungan dengan pemerintahan di atasnya.
Pasal 8 UU No. 6 tahun 2014 menunjukkan bahwa pembentukan desa dilakukan melalui
mekanisme partisipatif dan mempertimbangkan berbagai keunikan lokal. Namun kemudian
dipertentangkan dengan pasal selanjutnya, yang menyatakan bahwa Desa dapat dihapuskan oleh
Pemerintah karena bencana alam dan/atau berdasarkan kepentingan program nasional yang
strategis (Pasal 9). Dengan demikian pasal ini menafikan rekognisi terhadap keunikan tersebut.
Poin penting dari uraian ini adalah bahwa Pasal 9 semata dapat dijadikan rujukan negara untuk
mengabaikan semua prinsip pengelolaan desa yang partisipatif. Selain itu, terdapat kontradiksi
dengan pasal 54 yang menyatakan bahwa penataan desa adalah harus melalui musyawarah desa,
tapi berdasarkan aturan pasal 9 mekanisme tersebut kalah saat diperhadapkan dengan kepentingan
strategis nasional. Otonomi desa untuk melakukan selfgoverning dikecilkan secara signifikan.
Pasal-pasal selanjutnya dalam UU No. 6 tahun 2014 memperlihatkan bahwa
keberlangsungan desa masih sangat bergantung pada Pemerintah. Perubahan status desa harus
didasarkan pada prakarsa Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan suara warga melalui
Musdes, kemudian harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Setelah itu harus
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang saat masih berbentuk Rancangan Peraturan
Daerah harus dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. Dengan demikian perubahan status ada
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kemungkinan ditolak oleh bupati/walikota, dan kalaupun lolos di tingkat kabupaten/kota
kemudian ada kemungkinan ditolak oleh gubernur.
Isu lain adalah perubahan status desa menjadi kelurahan yang konsekuensinya perubahan
dalam hubungan kekuasaan antara desa dengan pemerintah di atasnya. Saat desa menjadi
kelurahan maka dia menjadi bagian dari kabupaten atau kota yang tunduk sepenuhnya pada
keputusan di tingkat kabupaten/kota. Sebagai kelurahan, warga tidak memiliki otonomi untuk selfgoverning. Perubahan status desa menjadi kelurahan menghilangkan hak warga untuk menentukan
tata kelolanya sendiri.
Dengan

demikian,

UU

No.

6

tahun

2014

menunjukkan

bahwa

keberadaan/keberlangsungan desa ditundukkan di bawah rumusan kepentingan nasional. Sebuah
desa dapat dihilangkan dan/atau diubah batas-batasnya secara sepihak oleh otoritas penyelenggara
pemerintah di atasnya. Desa dapat mudah dikalahkan oleh kekuatan negara. Keberlangsungan desa
terancam karena rentan terhadap berbagai kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara yang
sewaktu-waktu bisa hadir dan memaksa perubahan terutama dalam sektor infrastruktur. Apalagi
kebijakan Pemerintahan Joko Widodo saat ini melihat infrastruktur sebagai agenda besar dan
memprioritaskan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di seluruh Indonesia . Lebih jauh
lagi, pengutamaan infrastruktur di atas kepentingan warga desa memperlihatkan keberpihakan
pemerintah pada kepentingan swasta.
Selanjutnya, PP No. 43 tahun 2014 sebagai turunan dari UU No. 6 tahun 2014 menyatakan
bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
pasal 2 PP tersebut bahkan menetapkan bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal-pasal selanjutnya menyebutkan bahwa perubahan
terhadap keberlangsungan desa didasarkan pada kesepakatan desa. Namun kesepakatan desa ini
dimaknai sebagai hasil musyawarah desa yang diformalkan dalam Keputusan BPD, sementara di
bagian lain tulisan ini dijelaskan betapa BPD dihinggapi banyak kelemahan dalam menjalankan
perannya. Proses perubahan status desa secara keseluruhan yang diatur dalam PP ini
memperlihatkan sangat kuatnya peran Pemerintah dalam menentukan perubahan keberlangsungan
desa (Puskapol FISIP UI, 2006:38).

KESIMPULAN
Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran
penting desa dalam proses pembangunan nasional. Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi
desa hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah. explanatory factor terhadap otonomi desa.
Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa selain kewenangan yang didasarkan
pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang
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melandasi Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala
lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Kewenangan Desa
yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan tampak seperti pisau belati bermata dua.
Hal ini tentu membutuhkan pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan
Desa serta koordinasi dan memaksimalkan peran BPD sebagai bagian dari lembaga pengawasan desa.
Sehubungan dengan keberlangsungan desa, UU juga mengatur mengenai penataan desa (Pasal
7) yang menyatakan bahwa penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan,
perubahan status, dan penetapan desa. Dengan demikian berbagai bentuk penataan dapat memengaruhi
eksistensi desa, baik dalam aspek status, batas-batas wilayah maupun sifat hubungan dengan
pemerintahan di atasnya. Hal tersebut tentu perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ambigu dalam
pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.
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PENDAMPINGAN BINA AKSES JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISAPASI WARGA NEGARA BAGI PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI
PERWUJUDAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
Ama Farida Sari
Prodi PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Email amafaridasari@ymail.com

ABSTRAK
Partisipasi warga negara tidak hanya dilakukan bagi yang memiliki fisik sempurna, tetapi juga mereka
yang memiliki kekurangan baik secara fisik, motorik, maupun sensorik seperti para penyandang
difabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya
masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai
perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para
penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan fokus
penelitian pada pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses
Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi
serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa
Tengah. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji
keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan partisipasi warga negara pada penyandang difabel meningkat seperti partisipasi dalam
pemilu, terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Pendampingan bagi para penyandang difabel dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan
aksesibilitas bagi para difabel dalam upaya perwujudan nilai demokrasi dan rasa kemanusiaan yang
adil dan beradab sesuai sila ke dua Pancasila bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang
sama dan setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saran,
perwujudan nilai-nilai demokrasi sangat banyak sekali bentuknya dan dilakukan dalam berbagai
kegiatan, salah satunya adalah partisipasi pemilu. Pada penyandang difabel, pendampingan dari pihak
tertentu dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri agar mereka merasa setara dan
mendapatkan keadilan yang sama. Sehingga perlu kerjasama dan pendampingan antara lingkungan
sekitar, pemerintah dan komunitas mereka sendiri. Pendampingan terus dilakukan secara
berkelanjutan sehingga dapat menambah rasa percaya diri, partisipatif dan kesetaraan antar warga
negara.
Kata Kunci: Bina Akses, Difabel, Partisipasi, Demokrasi

PENDAHULUAN
Dalam proses demokrasi yang dijalankan oleh setiap negara yang menganut sistem
pemerintahan yang demokratis maka peran aktif dari warga negara sangatlah diperlukan untuk
mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan yang dianut. Setiap
negara memiliki cara tersendiri dalam proses pelaksanaan demokrasi yang digunakan sebagai
ciri khas dan membedakan dengan negara lain. Karakteristik atau

ciri khas tersebut

dituangkan dalam berbagai program yang dapat melibatkan seluruh warga negara tanpa
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terkecuali. Kegiatan yang yang mengandung unsur nilai demokrasi banyak sekali, salah satu
diantaranya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum yang secara umum adalah simbol dari
demokrasi dan menjadi salah satu dari banyaknya kegiatan demokrasi yang jelas melibatkan
seluruh lapisan masyarakat tanpa terekcuali dalam memberikan hak suaranya untuk
menentukan pemimpin yang mereka pilih mulai dari pemilihan kepala daerah, dewan
perwakilan hingga dalam memilih pemimpin negara atau presiden.
Warga negara yang terlibat dalam proses demokrasi adalah seluruh masyarakat tanpa
terkecuali tidak memandang golongan bahkan tidak membedakan apakah mereka memiliki
fisik yang sempurna maupun kekurangan seperti para difabel, partisipasi mereka semua
sangatlah penting untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Partisipasi menurut Zamroni
(2013: 15) yakni keikutsertaan aktif warga masyarakat dalam proses politik. Partisipasi mulai
dari kegiatan nonpartisan seperti aktif dalam kegiatan kampung, dikalurahan dan berbagai
kegiatan nonpartisan lain. Partisipasi warga negara, khususnya bagi para penyandang difabel
membutuhkan penanganan khusus atau tambahan yang berbeda dengan mereka yang
memiliki fisik sempurna, penanganan khusus ini bukan berati membedakan antar setiap warga
negara, namun justru dalam rangka kesetaraan warga negara yang memperoleh perlakuan
yang sama dalam proses demokrasi dan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai sila
Pancasila.
Pendampingan khusus bagi para penyandang difabel akan lebih maksimal ketika
pemerintah melibatakan mereka secara langsung baik dalam proses perencanaan kebutuhan
hingga pada pelaksanaannya. Melalui pendampingan, maka para penyandang difabel akan
memperoleh hak yang sama baik itu dalam kehidupan sehari hari, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara utamanya dalam partisipasi mereka sebagai perwujudan nilai demokrasi yang
menyeluruh.
Salah satu pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah bagi kaum
difabel adalah pendampingan aksesibilitas oleh Bina Akses Jawa Tengah. Melalui program
pendampingan, Bina Akses memberikan

ruang bagi para penyandang difabel untuk

menyampaikan dan menyalurkan aspirasi mereka dalam proses demokrasi di Indonesia karena
mereka menyadari bahwa para difabelpun adalah bagian dari warga negara Republik
Indonesia, dan partisipasi warga negara adalah penting, juga sebagai wujud dari proses
demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh
lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi
penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang
pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dimana dalam penelitian ini akan menyajikan data deskripsi. Penelitian kualitatif adalah
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari
pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kirk dan
Miller (dalam Moleong, 2010:4).
Dalam penelitian

ini yang menjadi fokus penelitian adalah pendampingan yang

dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk
aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar
belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa
Tengah. Sumber data penelitian adalah data primer yang bersumber dari wawancara dengan
penyandang difabel dan para penggerak awal terbentuknya Bina Akses Jawa Tengah,
sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku atau studi kepustakaan
yang relevan. Teknik pengumpuan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara
observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi
teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan teknik analisis
data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi masyarakat bergiat atas
motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. Sebutan LSM ini
belakangan berkembang demikian rupa sehingga memiliki konotasi khas. Sebagai salah satu
bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat, corak kegiatannya khas, karena
dilandasi oleh motivasi yang khas pula (Hagul, 1992:139). Dalam kegiatannya, LSM biasanya
bergerak dengan penuh rasa solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan memperoleh kesetaraan
karena meras senasib sepenanggungan dengan mereka yang terlibat didalamnya.
366

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Banyaknya LSM yang berkembang di Jawa Tengah saat ini salah satunya adalah Bina
Akses yang membantu pendampingan khusus para penyandang difabel atau disabilitas dalam
perwujudan nilai-nilai demokrasi yang berbentuk partisipasi warga negara. Bina Akses juga
tersebar diseluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang dimana seluruh
anggota kepengurusannya merupakan penyandang difabel, mulai dari tuna daksa, tuna wicara,
tuna rungu maupun tuna netra. Bina Akses memberikan pendampingan kepada para
penyandang difabel dalam memberikan akses utamanya dalam partsipasi pemilu atau pilkada
diwilayahnya sebagai wujud solidaritas, kesetaraan warga negara dan kontribusi mereka
meskipun memiliki keterbatasan.
Istilah difabel terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu diffable. Difabel merupakan
istilah yang berasal dari people with different abilities, yang kemudian di-Indonesiakan
menjadi difabel. Difabel ini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda dan
keterbatasan baik dari fungsi gerak tubuhnya maupun fisiknya. Kemampuan mereka menjadi
berbeda karena mereka memiliki kelebihan dan potensi diri yang tidak kita miliki, serta
kemampuan mengoptimalkan setiap potensi diri sekecil apa pun. Istilah "difabel" juga
memberi peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda dan spesifik.
Istilah difabel menawarkan wacana lebih bijak dan perspektif berbeda dibanding penyandang
cacat yang mempersepsikan sesuatu yang gagal produksi, bahkan abnormal. Istilah DIFABEL
(different ability) istilah yang lebih empowering dari pada disable, lebih dihormati dari pada
penyandang cacat, untuk diterapkan pada bangunan dan lingkungan (Leonardo, 2010:11).
Memunculkan rasa percaya diri bagi para difabel bukanlah hal yang mudah, bahkan
orang yang memiliki fisik secara normal saja belum tentu dapat percaya diri sepenuhnya,
apalagi jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik yang
sebenarnya sedikit banyak lingkungan juga mempengaruhi dalam kemandirian serta percaya
diri mereka untuk tampil sejajar dengan masyarakat pada umumnya. Bina Akses sebagai
lembaga swadaya masyarakat memberikan pendampingan dengan berbagai macam kegiatan
yang mendukung para penyandang difabel untuk bergerak dan aktif berpartisipasi dalam
kegiatan demokrasi di masyarakat utamanya dalam pemilihan pemilu dan pilkada.
Secara

terminologis,

partisipasi

adalah

manifestasi

dari

keinginan

untuk

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana perluasan yang
direncanakan diupayakan dari bawah dengan melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengembangan komunitasnya. Antusiasme untuk mengintegrasikan
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partisipasi warga dalam pengambilan keputusan demokrasi tidak terbatas pada AS, tetapi juga
banyak negara lain memiliki inisiatif luas dalam melibatkan publik dalam proses
pemerintahan (Rusnaini, 2016:807). Dalam upaya demokrasi yang melibatkan publik saat
mengambil kebijakan atau perencanaan pembangunan, pemerintah memang seharusnya
melibatkan komponen masyarakat karena kebijakan dan pembangunan tersebut dibuat dan
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, tak terkecuali juga dalam hal ini adalah para
penyandang disabilitas. Bina Akses dalam mendampingi para penyandang difabel juga ikut
berperan dalam kegiatan pengambilan kebijakan oleh pemeirintah, misalnya mereka
mengadakan pertemuan musyawarah dengan para calon pemimpin daerah atau dewan yang
akan maju dalam pemerintahan, Bina Akses dan para penyandang difabel mengusulkan
beberapa peraturan atau pembangunan untuk akses mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, Bina Akses juga mengadakan pelatihan simulasi pemilihan di TPS (Tempat
Pemungutan Suara) untuk pemilih pemula para penyandang difabel yang bekerjasama dengan
KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan menyediakan pelatihan dan pelayanan untuk
memudahkan akses mereka dalam memberikan hak pilih kepada para kandididat calon
pemimpin pemerintahan terutama ketika menjelang pemilu dan pilkada seperti yang sudah
dilaksanakan pada awal bulan Juni 2018 sebagai persiapan pemilu Gubernur Jawa Tengah
2018.
Kegiatan yang dilakukan oleh Bina Akses merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi
dalam kehidupan sehari hari yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama
meningkatkan rasa percaya diri dan kesetaraan antar warga negara bagi para penyandang
disabilitas. Kegiatan ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi warga
negara sebagai unsur tercapainya nilai demokratis seperti yang diungkapkan oleh Delany
dalam Rusnaini (2016:367) bahwa demokrasi terdiri dari konstitusionalisme, pluralisme, dan
kewarganegaraan. Konstitusionalisme merupakan aturan hukum yang membatasi domain
negara (yaitu peran negara yang berlebihan dalam konteks kontrak sosial). Pluralisme
mengacu pada representasi kepentingan publik. Kewarganegaraan mewakili partisipasi publik
dalam pemerintahan dan / atau pembuatan kebijakan yang merupakan hak dan kewajiban
warga negara. Sejalan dengan hal tersebut pentingnya partisipasi warganegara bahkan
perlunya agen dalam masyarakat juga diungkapkan oleh Sairin (2002:258) yang menyebutkan
bahwa pendekatan partisipatif ini perencana, agents dan masyarakat yang dijadikan sasaran
pembangunan bersama-sama merancang dan emikirkan pembangunan yang diperlukan oleh
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masyarakat. Sehingga jelas peran pendampingan yang diberikan oleh Bina Akses sangatlah
membantu bagi para penyandang difabel, terlebih rasa percaya diri mereka akan lebih
meningkat dan rasa solidaritas juga berkembang jika mereka bersama dengan orang-orang
yang sama dengan mereka, karena mereka merasa mereka bukan hanya memiliki keterbatasan
dan lingkungan yang sama, namun juga ada motivasi yang sama untuk berkembang lebih
baik.
Adanya perlindungan hukum dan jaminan bagi para penyandang difabel juga
merupakan perwujudan nilai demokrasi dalam pelayanan masyarakat serta penyediaan sarana
juga pembangunan yang diberikan pemerintah karena memperhatikan seluruh kebutuhan
terutama yang menyangkut aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Perwujudan ini
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 4/1997 tentang
Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (1997/ 1998): Secara khusus mengatur
penyandang disabilitas. Pasal 14 menegaskan kuota 1 persen untuk ketenagakerjaan
penyandang disabiltias di perusahaan pemerintah dan swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa
“setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek
kehidupan”. Pasal 6 mendaftar berbagai hak bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan,
pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi. Selain itu juga ada UndangUndang No.25/2009 tentang Layanan Publik (2009): Pasal 29 menyatakan bahwa penyedia
layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai
dengan peraturan dan terakhir jelas diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak
Asasi Manusia (1999): Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas
memiliki hak atas fasilitasi dan perlakuan khusus.
Dengan adanya pendampingan oleh Bina Akses bagi para penyandang difabel dan juga
payung hukum yang jelas maka perwujudan demokrasi akan sangat terasa serta tidak ada
perbedaan antara mereka yang memiliki fisik sempurna dan kurang sempurna. Demokrasi
bukan hanya sebagai wacana saja namun juga pengaplikasiannya dengan melibatkan
masyarakat, partisipasi, agen, adanya saluran untuk mencapai tujuan seperti yang dituliskan
oleh Zamroni (2013:15) dalam bukunya yang berjudul pendidikan demokrasi pada
masyarakat multikultur yang menyebutkan bahwa sistem politik demokrasi akan berjalan baik
apabila memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi yakni antara lain: (1) Konsensus; (2)
Partisipasi; (3) Akses; (4) Tanggap; (5) Peran Mayoritas; (6) Kedaulatan Parlemen; (7) Partai
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Pemegang Pemerintahan; (8) Pluralisme; (9) Federalisme; (10) Presidensialisme; (11) Check
and Balances.
Kerjasama,

solidaritas dan pendampingan antar warga negara terutama sesama

penyandang disabilitas akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan juga
mewujudkan nilai-nilai demokrasi semakin hidup dan berkembang di Indonesia.
Pendampingan yang dilakukan oleh Bina Akses juga bukan hanya untuk nilai demokrasi
namun juga nilai-nilai Pancasila dalam yang memang seharusnya terinternalisasi dalam setiap
diri warga negara Indonesia.

KESIMPULAN
Perwujudan nilai demokrasi memang dapat dilakukan dengan berbagai macam
kegiatan, salah satunya yaitu partisipasi warga negara yang ikut serta dalam kegiatan sosial
masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti bukan hanya terbatas bagi mereka yang
memiliki fisik sempurna namun juga mereka para penyandang difabel yang memiliki rasa
percaya diri dan juga keinginan untuk berperan dalam partisipasi tersebut dan dalam mencapai
itu semua perlu adanya motivasi dan pendampingan agar memudahkan aksesibilitas bagi
mereka seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Akses Jawa Tengah.
Karena demokrasi adalah untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk didalamnya
adalah mereka para penyandang difabel yang memiliki kedudukan yang setara dan hak yang
sama dengan warga negara yang lain.
Saran Saran, perwujudan nilai-nilai demokrasi sangat banyak sekali bentuknya, semua
dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang salah satunya adalah partisipasi pemilu. Pada
penyandang difabel, pendampingan dari pihak tertentu dapat meningkatkan motivasi dan rasa
percaya diri agar mereka merasa setara dan mendapatkan keadilan yang sama. Jika bukan dari
orang sekitar yang memberikan penguatan, maka motivasi dan rasa percaya diri para
penyandang difabel tidak akan berkembang, sehingga perlu kerjasama dan pendampingan
antara lingkungan sekitar, pemerintah yang memberikan pelayanan dan komunitas mereka
sendiri. Pendampingan terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat terus menambah
rasa percaya diri, partisipatif dan kesetaraan antar warga negara..
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meninjau kembali mengenai pancasila sebagai upaya
merevitalisasi dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat global melihat dari dari
fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini yang kurang memahami mengenai
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era globalisasi saat ini. Disisi lain
dalam menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bertolak
secara langsung dari problem bangsa dan negara sebagai salah satu bukti kondisi real dalam upaya
revitalisasi nilai Pancasila. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
menggunakan pendekatan penelitian Studi kasus. Penelitian ini mengacu pada keadaan atau kondisi
saat ini yang sedang dialami atau fenomena yang sedang bergulir di masyarakat. Penelitian ini juga
menggunakan studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data untuk menjaga keabsahan
dan kebenaran data yang dikumpulkan serta menggali data. Kemudian dari studi pustaka maupun dari
studi dokumen. Di temukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar kita
untuk hisup berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat yang madani pada era globalisasi
seperti saat ini. Pancasila memiliki nilai filosofis yang begitu penting yakni sebagai ideologi nasional
bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam
rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kemudian nilai Pancasila sebagai identitas
nasional pada hakikatnya merupakan sebuah manifestasi dari luhur nilai-nilai budaya yang tumbuh
dan berkembang pada masyarakat dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan
dengan ciri khas itulah yang nampak dari suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain. Selain itu
terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi bangsa indonesiapada jaman globalisasi saat ini peran
pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan
Indonesia. Lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif pembentukan watak dan
karakter bangsa, khususnya generasi muda.
Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, Identitas Nasional

PENDAHULUAN
Nilai-nilai Pancasila sekarang ini kian hari kian terkikis, hal ini dibuktikan dalam bentuk
pengetahuan, sikap, maupun perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang
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dilakukan oleh bangsa ini. Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan justru
dimunculkan sehingga memicu terjadinya berbagai perselisihan, permusuhan maupun
perpecahan. Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem
politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga
demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Pada setiap jamannya, Pancasila harus
melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis
bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.
Pancasila sebagai dasar negara saat ini cenderung dipandang hanya sebatas simbol yang
mulai kehilangan roh dan makna filosofinya. Tidak mengherankan, apabila saat ini
Nasionalisme ataupun Wawasan kebangsaan ke-Indonesia-an, menjadi barang mewah yang
sangat sulit ditemukan di kalangan generasi muda. Wawasan kebangsaan bukan merupakan
sesuatu yang menarik untuk dibahas atau bahkan menjadi trendsetter dalam kehidupan
kalangan muda. Mungkin ada benarnya bila banyak orang menyimpulkan bahwa generasi
muda Indonesia sedang mengalami krisis wawasan kebangsaan.
Wawasan kebangsaan, kini terasa menjadi sesuatu yang bersifat abstrak tak tersentuh
dan mengalami sebuah pendangkalan makna secara mendasar. Globalisasi yang menembus
batas-batas negara telah mengaburkan persepsi dan wawasan kebangsaan, sesuatu yang justru
merupakan hal yang sangat esensial dalam mempertahankan eskistensi dan kedaulatan negara.
Oleh karena itu, berbicara soal wawasan kebangsaan akan terdengar asing, dan bagi mereka
yang berapi-api membelanya akan dianggap sebagai anomali ditengah kehidupan modern.
Salah satu tantangan dalam pergeseran seisme global era baru, yakni meningkatnya kompetisi
secara eksponensial, dimana teknologi telah membuat satu negara dapat bersaing dengan
negara lain, untuk itu secara terus-menerus diperlukan inovasi dan pengembangan baru untuk
berkompetisi dengan negara lain, melalui inovasi dan efisiensi, namun tetap mengedepankan
kualitas.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki makna yang sangat jelas
bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung makna
bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
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Pancasila sebagai dasar Negara setidaknya perlu dipahami bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila merupakan dasar ataupun pondasi bagi bangsa ini dalam segala
penyelenggaraan ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar pembentukan norma hukum dan
norma etik bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung makna
bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan alat pemersatu bagi
bangsa ini.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan
penelitian Studi kasus. Penelitian ini mengacu pada keadaan atau kondisi saat ini yang sedang
dialami atau fenomena yang sedang bergulir di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan
studi dokumen untuk mendapatkan data untuk menjaga keabsahan dan kebenarandata yang
dikumpulkan. Sedangkan pendekatan pengembangannya mengacu Studi kasus (Maxfield,
1930), penelitian study kasus (case study), adalah penelitian tentang status subjek penelitian
yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keselurahan personalitas.

PEMBAHASAN
Pada hakikatnya, globalisasi merupakan proses hubungan antarbangsa yang sudah
terjadi sejak berabad lalu. Proses ini berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan
perkembangan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan serta kemajuan
ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong hubungan sosial dan
saling ketergantungan antarbangsa, antarnegara dan antar manusia semakin besar. Globalisasi
yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah
pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai
fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas (borderless), saling
tergantung (interdependency) dan saling terhubung (interconected) antara satu negara dengan
negara lainnya.
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Sementara itu, dominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang
semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di
tengah kuatnya arus globalisasi yang ditandai dengan persaingan global, saat ini tidak ada
satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri. Saling ketergantungan dan saling
keterhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari.
Era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998, merupakan bukti kuatnya
pengaruh globalisasi terhadap dinamika kehidupan nasional. Sejak era reformasi digulirkan
tahun 1998, dari perspektif kehidupan demokrasi, kehidupan politik nasional mengalami
kemajuan yang sangat signifikan. Kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan
pendapat, menjadi ciri kehidupan masyarakat sehari – hari.
Globalisasi mau tidak mau hanya bisa diterima. Namun demikian, sikap kritis terhadap
dampak-dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi perlu dilakukan. Sebagai contoh
masuknya investor dan perusahaan asing ke Indonesia, di satu sisi sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan perekonomian negara. Namun demikian, bila perusahaan asing tersebut
sewenang-wenang atau merusak lingkungan, seluruh bangga Indonesia wajib mengkritisi atau
melawannya. Sikap kritis juga berlaku terhadap pengaruh nilai-nilai budaya luar. Di satu sisi,
budaya luar dapat memperkaya budaya Indonesia. Tetapi di sisi lain, harus diakui bahwa tidak
semua nilai-nilai tersebut sesuai dengan budaya orang Indonesia. Kita dapat bersikap kritis
terhadap pengaruh globalisasi dan menyaring nilai-nilai yang masuk dari luar, bila kita
mampu memperkuat nilai-nilai kepribadian bangsa Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai
adat, nilai-nilai moral, dan agama yang diwariskan nenek moyang.
Di satu sisi, pencapaian ini tentu saja merupakan kemajuan dan prestasi besar bangsa.
Namun di sisi lain, tidak dapat disangkal, bahwa keseharian kehidupan masyarakat telah
diwarnai pola pikir, pola sikap dan pola tindak individualistis dan kelompok. Masyarakat luas,
dalam berbagai tataran, telah mengadopsi nilai – nilai baru yang belum sepenuhnya dipahami
serta diyakini kebenaran dan kesesuaiannya dengan karakter bangsa. Sementara, nilai – nilai
luhur bangsa dianggap sebagai nilai lama yang usang dan sudah tidak relevan dengan
semangat reformasi yang sarat dengan semangat perubahan. Semangat perubahan telah
diartikan secara hitam putih dan bahkan cenderung pragmatis tanpa memperhatikan dampak
yang diakibatkannya.
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Dinamika kehidupan nasional berjalan sangat dinamis tapi kontra produktif bagi
penguatan wawasan kebangsaan. Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman
nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda
dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan semangat kegotongroyongan,
keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam
hubungan manusia dengan manusia. Perubahan tata nilai dan tata laku sebagian besar
komponen bangsa tercermin dari sikap pragmatisme dalam menyikapi dan menyelesaikan
berbagai permasalahan bangsa.
Filosi Yang Termuat Pada Pancasila
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung arti bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan dasar ataupun pondasi dalam
penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai groundnorm atau
staatfundamentalnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara
tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa
Indonesia
Pancasila juga merupakan sebuah core philosophy negara Indonesia, sehingga
konsekuensinya merupakan staatfundamentalnorm bagi reformasi konstitusionalisme.
Kemudian nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis-ideologis
untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitualisme sebagai negara
hukum formal maupun cita-cita kenegaraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2)
memajukan kesejahtaraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial Kaelan,
(2013: 45-46).
Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila
berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum
mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandanganpandangan dunia tentang kenegaraan disintesiskan secara eklektis, sehingga merupakan suatu
local genius dan sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa Indonesia Kaelan, (2013: 47).
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Oleh karenanya Pancasila secara ontologis tidak dapat dibantah bahwa Pancasila adalah suatu
substansi (Sunoto, 1984:70)

Poespowardoyo (1989:5), lebih lanjut menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila secara
fragmentaris terdapat dalam kebudayaan bangsa, di mana masyarakat Indonesia telah
mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan dan
pemikiran lainnya. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para pendiri bangsa dan negara
kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara
verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila juga merupakan suatu konsensus yang tertuang dalam suatu cita-cita serta
tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis, the general goal of society or general
acceptance of the same philosophy of government. Dalam proses ketatanegaraan Indonesia,
proses perumusan tentang cita-cita bersama yaitu dasar filosofis negara, diawali dengan
terbentuknya BPUPKI, yang diawali dengan sebuah konsensus yang disebut dengan Piagam
Jakarta 22 Juni 1945, hingga perubahan penting dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan fakta
sejarah itu pula, maka Pancasila merupakan suatu hasil philosophical consensus (konsensus
filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara, dan political
consensus (konsensus politik) Kaelan, (2013: 48-49).
Pancasila secara filosofis telah melintasi rangkaian panjang fase “pembuahan”, fase
“perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembuahan” setidaknya dimulai pada 1920-an
dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan,
seiring dengan proses “penemuan” Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic
nationalism). Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI dengan
Pidato Soekarno (1 Jun) sebagai creme de la creme-nya yang memunculkan istilah Panca Sila,
yang digodok melalui pertemuan Chuo Sangi In dengan membentuk “Panitia Sembilan” yang
menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno dalam versi Piagam Jakarta. Fase
“pengesahan” dimulai sejak 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam
kehidupan negara Yudi Latif, (2011: 39).
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Pancasila menurut Yudi Latif, (2011: 2) warisan dari pendiri bangsa ini kepada setiap
generasi bangsa. Lima (5) prinsip dalam Pancasila seolah memberikan landasan berbangsa
dalam tiap generasi kebangsaan kita. Cita-cita bangsa Indonesia pun tertuang secara jelas
dalam sila-sila Pancasila. Para pendiri bangsa menjadikan tiga abad lebih pengalaman
kolonialisasi di Indonesia sebagai cermin dalam melihat masa depan bangsa Indonesia. Maka
terciptalah Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang
pancasilais. Masyarakat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yakni masyarakat yang
menjadikan pancasila sebagai landasan hidup ber Indonesia
Pancasila Sebagai Identitas Nasional
Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti ciri, tanda atau jati diri yang
melekat pada sesuatu yang membedakan dengan yang lain dan kata nasional yang berarti
kelompok lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa dan
kesamaan non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan Widodo, dkk. (2015: 2-3). Pada
hakikatnya identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan
berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya
berbeda dengan bangsa lain Monteiro, (2015: 27).
Dengan demikian, identitas nasional menunjuk pada jati diri yang bersumber dari nilainilai budaya suatu bangsa sehingga identitas nasional memiliki hubungan yang erat dengan
kebudayaan nasional. Pada konteks ke-Indonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia
adalah identitas yang paling utama dan terutama bersumber dari nilai luhur Pancasila yang
aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Identitas tersebut menunjuk pada lambang, simbol atau identitas yang bersifat
nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda
Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Guna menjaga identitas nasional, maka rasa cinta tanah
air dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting. Dapat kita simpulkan identitas
nasional pada hakikatnya merupakan sebuah manifestasi dari luhur nilai-nilai budaya yang
tumbuh dan berkembang pada masyarakat dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciriciri khasnya dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain.
Sehingga dengan demikian, maka identitas nasional akan melahirkan tindakan kelompok yang
disebut atribut nasional.
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Tantangan Yang Harus Di Hadapi Bangsa Indonesia
Guna untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia diperlukan
adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, demi menjaga persatuan dan kesatuan
dalam kehidupan berbangsa dan Negara , pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 29 Tahun 2011, telah menerbitkan Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka
Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
Dalam Permendagri No. 29 Tahun 2011 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud
dengan nilai-nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung
dalam kelima sila dari Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,
nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sedang revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan proses
menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Aktualisasinya adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila ini bertujuan untuk:
1. Menyediakan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila memiliki
jiwa nasionalisme dan patriotisme;
2. Memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan teknis
pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan akutalisasi nilai-nilai
Pancasila;
3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara dan pemerintahan di
tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya
dan lembaga pendidikan.
Demikian antara lain diatur dalam Permendagri No. 29 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada
tanggal 15 Juli 2011.
Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang
memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya
yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatankegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (ToT) tenaga penyuluh
dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat
operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
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Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif
pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda. Dalam tataran
operasional, satu hal penting dan mendasar yang perlu dikembangkan adalah teladan secara
nyata. Teladan merupakan kata kunci dan kekuatan moral yang akan menentukan berhasil
tidaknya upaya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional yang dilakukan. Hal ini
tidak terlepas dari pola dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat patriarchy dan
paternalistik, sehingga teladan para pemimpin merupakan sarana efektif untuk membangun
watak dan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.
PENUTUP
Harus diakui secara jujur, era reformasi yang membawa semangat perubahan dan
keterbukaan telah membawa banyak perubahan positif maupun negatif bagi kehidupan
nasional. Keterbukaan dan kebebasan individu yang merupakan ciri demokrasi barat semakin
mendominasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Semangat
gotong royong yang merupakan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila, pada
kondisi saat ini mulai dikesampingkan dan diabaikan. Tata nilai baru yang belum sepenuhnya
dipahami dan diterima oleh bangsa Indonesia telah mengakibatkan disharmonisasi hubungan
vertikal maupun horisontal di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.
Berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, disebabkan semakin
lunturnya toleransi atas perbedaan dan kemajemukan di antara komponen bangsa.
Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan melemahkan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh komponen
bangsa dalam susunan Supra struktur, Infra struktur dan Sub struktur politik harus mampu
membangun kembalidan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai rangsangan dalam
menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme.
Sebagai salah satu komponen bangsa strategis, Perguruan Tinggi beserta jajaran civitas
akademikanya memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam
membangkitkan kembali Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat
watak dan karakter bangsa. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu terus meningkatkan
perannya secara aktif dalam menyusun dan mensosialisasikan upaya revitalisasi nilai luhur
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Pancasila dalam rangka memelihara jati diri ke-Indonesia-an di kalangan generasi penerus
yang sarat dengan nilai moral dan etika; kejujuran, kompetensi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kecerdasan intelektual yang merupakan potensi besar yang dimiliki perguruan tinggi
dan

civitas

akademikanya

juga

harus

mampu

dikembangkan

secara

seimbang

dengan kecerdasan,emosional, kecerdasanmoral dan kecerdasan spiritual.
Keseimbangan tersebut dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pembentukan
watak dan karakter bangsa, baik secara kolektif maupun individual, berdasarkan Pancasila
sebagai jati diri bangsa. Itulah yang sesungguhnya harus disadari dan dipahami oleh kalangan
perguruan tinggi beserta civitas akademica-nya dalam partisipasinya untuk memperkuatan
wawasan kebangsaan guna meningkatkan Ketahanan Nasional.
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BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PELIBATAN WARGA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA

Fitra Waluyandi
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
ABSTRAK

Bank sampah merupakan wujud keterlibatan warga dalam pengentasan masalah sampah yang setiap
tahun mengalami peningkatan. Artikel ini membahas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
sampah melalui Bank Sampah sebagai civic engagement. Dengan mengadopsi penelitan pada tahun
2005 dari Universitas Mariland artikel ini mengikuti 3 kategori civic engagemen yaitu: (1) civic
sensivity, (2) civic responsibility dan (3) common good (level of colecitivism) yang diterapkan pada
pengelolaan Bank Sampah. Sampah sebagai sisa atau akhir dari suatu proses dikelola melalui Bank
Sampah dapat memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi, sosial dan juga berdampak pada
kebersihan lingkungan. Keuntungan ekonomi berupa tambahan penghasilan sehingga menambah
kesejahteraan masyarakat, secara sosial masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap
permasalahan publik yang dihadapi dan terlibat secara aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Sedangkan secara lingkungan pengelolaan sampah ini berimbas pada kebersihan lingkungan yang
terjaga sehingga meningkatkan keyamanan, keindahan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan
sampah melalui Bank Sampah yang melibatkan masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut
(1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga, (2) Penyetoran sampah ke Bank Sampah, (3) Penimbangan,
(4) Pencatatan, (5) Pengangkutan.

A. Pendahuluan
Volume sampah di kota Surakarta mencapai 450 ton per hari (Solopos, 4 Februari
2017) dan pada bulan Maret 2017 mengalami peningkatan sebanyak 20 ton per hari. Hal
ini merupakan masalah publik warga Surakarta. Permasalahan ini senantiasa ada
mengikuti perkembangan masyarakat karena sampah diproduksi oleh masyarakat itu
sendiri. Sampah sebagai permasalahan publik tentu tidak bisa diselesaikan oleh orang
perorang ataupun suatu lembaga yang fokus mengelola masalah ini, bahkan pemerintah
sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini jika tidak ada keterlibatan
dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengatsi permasalahan
ini. Rusnaini (2016) dengan mengutip pendapat Conyers menjelaskan 3 alasan urgensi
partisipasi masyarakat yaitu: (1) masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi
tentang kondisi kebutuhan dan perilaku penduduk lokal, (2) Masyarakat akan percaya
terhadap kegiatan pembangunan jika mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan
karena mereka akan lebih peduli terhadap kegiatan program dan mereka akan lebih rasa
memiliki terhadap kegiatan program dan (3) merupakan pengembangan demokrasi yang
baik ketia masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Salah satu upaya melibatkan
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masyarakat dalam pengelolaan sampah ini salah satunya dengan Bank Sampah. Bank
sampah merupakan salah satu cara yang efektif untuk melibatkan warga kota dalam
pengelolaan sampah.
Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang
mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif di dalamnya. Sistem ini terdiri
dari menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar
sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Eka
Utami, 2013: 3). Pada Agustus 2017 kota Solo memiliki 180 Bank Sampah yang dikelola
oleh masyarakat (Solopos, 21 Agustus 2017), namun dari Bank Sampah yang ada belum
semuanya berjalan secara optimal. Jumlah bank sampah yang ada tersebut masih jauh dari
kondisi ideal terutama jika dibandingkan dengan volume sampah warga yang sedemikan
besar.
Permasalahan lainnya ternyata warga kota Solo masih memiliki kesadaran yang
rendah dalam keterlibatannya mengelola sampah hal ini terbukti dari beberapa Bank
Sampah yang tidak optimal pengelolaannya. Pemerintah kota Surakarta sendiri telah
melakukan berbagai sosialisasi Bank Sampah kepada warga. Hal ini perlu dipikirkan agar
kesadaran warga dan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah mengalami peningkatan.
Untuk itulah makalah ini dibuat dengan harapan warga solo dapat terlibat dalam Bank
Sampah diharapkan warga solo terlibat aktif dalam penanganan sampah yaitu dengan
memisahkan sampah organik dan non organik.

B. Bank Sampah sebagai Upaya Pelibatan Warga dalam Pengelolaan Sampah di Kota
Surakarta
Seperti disampaikan di atas bahwa permasalahan sampah merupakan
permasalahan publik. Untuk itu keterlibatan warga dalam pengelolaan sampat ini sangat
diharapkan. Salah satu sarana untuk menggerakkan warga dalam pengelolaan sampah ini
dapat dilakukan dengan Bank Sampah. Dengan adanya Bank Sampah warga secara umum
dapat berpartisipasi baik sebagai pengurus maupun sebagai nasabah.
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu
proses ( Abdul Razak, 2014 hal: 1). Sementara dalam UU No 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
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dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Bank Sampah adalah tempat
menabung sampah dalam arti sebenarnya (Abdul Razak, 2014, 4). Sistem pengelolaan
Bank Sampah ini mengadopsi sistem perbankan.

Sebagaimana umumnya sistem

perbankan, nasabah memiliki buku tabungan yang mencantumkan jumlah sampah yang
telah disetorkan dan konversinya terhadap rupiah sehingga dapat diambil secara tunai
sewaktu warga membutuhkannya. Dengan pengelolaan sampah seperti ini senyatanya
Bank Sampah memberikan keuntungan secara ekonomis, sosial dan juga lingkungan.
Keuntungan Bank Sampah ini terhadap lingkungan menjadikan lingkungan menjadi
bersih, nyaman dan rapi sedangkan pada aspek ekonomi Bank Sampah ini dapat
meningkatkan kemakmuran bagi warga karena dari hasil pengelolaan Bank Sampah
secara benar akan menambah penghasilan keluarga. Sedangkan secara sosial masyarakat
memiliki kepdulian dan terlibat serta saling mengingatkan dalam rangka menjaga
hubungan sosial kemasyarakat dan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.
Landasan hukum pengelolaan sampah ini diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2008 pasal 22 ayat (1)
dijelaskan bahwa: Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf b meliputi:
1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,
jumlah, dan/atau sifat sampah
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju
ke tempat pemrosesan akhir
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Eka Utami menjelaskan lebih praktis mengenai pengelolaan sampah di Bank Bank
Sampah dalam Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses bahwa
mekanisme sistem Bank Sampah adalah sebagai berikut:
1. Pemilahan Sampah Rumah Tangga
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Sampah dipilah terlebih dahulu oleh nasabah sebelum disetorkan ke Bank Sampah.
Pemilahan berdasarkan kesepakatan seperti sampah organik dan sampah non organik
atau kategori sampah lainnya yang dipahami kedua belah pihak. Pemilahan ini
mempermudah proses pengelolaan sampah di Bank Bank sampah terutama dalam
penyaluran sampah, seperti sampah yang akan diolah menjadi kompos maka akan
disalurkan ke tempat pembuatan kompos, sampah anorganik dan sampah jenis lainnya
dapat disalurkan ke pengolahan plastik, industri rumah tangga atau ke tempat yang
tepat.
2. Penyetoran sampah ke Bank
Penyetoran sampah yang telah dipilah oleh nasabah ke Bank Sampah dapat dilakukan
sendiri oleh nasabah. Waktu penyetoran biasanya disepakati pula dengan Bank
Sampah. Pengaturan waktu penyetoran ini dimaksudkan untuk memudahkan Bank
Sampah mengangkut sampah yang telah diplah nasabah ke pengepul.
3. Penimbangan
Sampah yang telah dipilah warga sesuai dengan klasifikasinya maka sampah
ditimbang untuk dicatat dalam buku nasabah. Dalam penimbangan ini dapat juga
dibuat kesepakatan untuk mempermudah pencatatan misalnya nilai minimal/jumlah
minimal sampah yang bisa ditimbang.
4. Pencatatan
Pecatatan dilakukan oleh petugas Bank Sampah pada buku nasabah. Pencatatan ini
sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan pengkonversian bobot sampah ke
rupiah. Pada Bank Sampah pengambilan dana dapat dilakukan 3 bulan sekali.
Tabungan Bank Sampah dapat dimodifikasi sebagai tabungan hari raya, tabungan
biaya sekolah atau tabungan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pada tahapan ini
warga dapat merasakan manfaat Bank Sampah, dengan menyisihkan waktu untuk
memilah sampah, warga dapat memperoleh keuntungan berupa tabungan yang dapat
digunakan untuk berbagai keperluan.
5. Pengangkutan
Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pengepul, atau
dengan industri rumah tangga di sekitar Bank Sampah yang memerlukan sampah
sebagai bahan bakunya. Pengangkutan sebaiknya terjadwal sehingga sampah tidak
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menumpuk di lokasi Bank Sampah dan sampah dapat dimanfaatkan secara cepat dan
efektif.

C. Civic Engagement
Sampah merupakan masalah publik yang muncul dari suatu masyarakat karena
sampah diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Upaya individu atau upaya kelompokkelompok masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengelolan Bank
Sampah merupakan bagian civic engagement. Dalam Zain Rafique mengutip pendapat
Hay, 2007 juga pendapat Raynes-Goldie and Walker, 2008; Weissberg, 2005 dijelaskan
bahwa civic engagement memiliki beberapa variasi pengertian, dalam perkembangannya
civic engagemen diperuntukan bagi idividu atau keterlibatan kolektif dari warga negara
dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Civic engegement didefinisikan sebagai
perilaku individu atau perilaku kolektif yang bertujuan memecahkan permasalahan sosial
dalam masyarakatnya atau komunitasnya. Senada dengan penjelasan di atas Adler and
Goggin (2005) mendefinisikan civic engagement sebagai cara melibatkan warga dalam
kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan keadaan bagi orang lain atau untuk
membantu membentuk masa depan masyarakat.
Penelitian pada tahun 2005 dari Universitas Mariland menjelaskan bahwa civic
engagement sebagai perilaku telah meningkatkan rasa tanggung jawab (sense of
responsibility) terhadap komunitas seseorang. Definisi ini mencakup civic sensivity,
berpartisipasi dalam membangun civil society atau masyarakat madani dan saling
menguntungkan antar sesama (benefitting the common good).
Makalah ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2005
dari Universitas Maryland dengan mengikuti 3 kategori civic engagemen yaitu: civic
sensivity, civic responsibility dan common good (level of colecitivism) yang diterapkan
pada pengelolaan Bank Sampah. Dari kategori civic engagement ini dapat diperjelas lagi
dengan indikator-indikator masing-masing kategori. Indikator-indikator tersebut dapat
dijelaskan melalui tabel berikut:
No
1

Kategory
Civic sensitivity

Indikator
1. Menceritakan kebenaran
2. Membantu meyakinkan warga tentang perilaku
atau program secara adil
3. Berkontribusi pada komunitas dan masyarakat
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2

Civic responsibility

3

Level of collectivism
(Common good)

4. Membantu warga yang membutuhkan
5. Berkontribusi pada tempat tinggal/lingkungan
yang lebih baik
6. Merasa dan memiliki perhatian terhadap negara
dan isu-isu lokal, memikirkan masa depan yang
lebih baik
1. Menjalin kontrak dengan media
2. Voting
3. Memilih untuk perubahan
4. Menjalin kontrak dengan pemerintah
5. Berfikir kritis dan melakukan protes
6. Melakukan asosiasi politis (political
association)
7. Berderma
8. Keterhubungan sosial/religius
9. Membangun jaringan virtual (virtual social
networking)
1. Menghargai pemerintahan yang demokratis
(appraising democratic governance)
2. Ketabahan warga negara (civic determination
3. membangun persepsi tentang masyarakat secara
luas
4. membangun persepsi tentang kepercayaan
umum
5. menghargai kepedulian warga negara belia
6. Perlawanan terhadap bentuk ketidakadilan
pemerintah
7. Mengintegrasikan identitas menuju sosiopolitik

D. Analisis Bank Sampah dengan Civic Engagemen
Dari pemaparan di atas maka dapat dianalisis bahwa Bank Sampah sebagai Upaya
Pelibatan Warga dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta dijelaskan seperti tabel
berikut:
No
1

Kategory
Civic sensitivity

Indikator
1. Menyampaikan informasi yang benar tentang
Bank Sampah
2. Menyampaikan manfaat Bank Sampah
3. Ikut serta dalam program Bank Sampah
4. Mengalokasikan keuntungan Bank Sampah
untuk kepentingan sosial
5. Proses memilah sampah sebelum disetorkan
kepada petugas Bank Sampah
6. Berpartisipasai dalam mengatasi masalah
sampah di kota
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2

Civic responsibility

3

Level of collectivism
(Common good)

1. Menjalin kontrak dengan pengepul sampah atau
industri rumah tangga
2. Musyawarah dalam menetukan waktu, jumlah
minimal sampah yang disetorkan, pengepul
yang akan diajak kerjasama, industri rumah
tangga atau pabrik yang akan dijadikan mitra
3. Memilih untuk mengembangkan Bank Pasar
4. Menjalin kontrak dengan pemerintah kota
5. Memberikan masukan kepada pihak-pihak
terkait dan meprotes kebijakan pemerintah yang
tidak berpihak terhadap pengembangan Bank
Sampah
6. Mengalokasikan sebagian keuntungan Bank
Sampah untuk kepentingan sosial
7. Dalam pengelolaan Bank Sampah merupakan
bagian dari pengamalan ajaran agama terutama
mengenai kebersihan
1. Mendukung dan bekerja sama dengan
pemerintah mengenai pengelolaan Bank
Sampah
2. Keuletan dan kesabaran dalam memilah sampah
3. Menyampaikan keuntungan/manfaat Bank
Sampah pada aspek lingkungan dan ekonomi
4. Memberi kompensasi/insentif kepada warga
yang terlibat
5. Menghargai upaya pengelolaan sampah
masyarakat

E. KESIMPULAN
Artikel ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa (1) permasalahan
sampah merupakan permasalahan publik yang harus diatasi dengan melibatkan
masyarakat, (2) Bank sampah merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat dalam
mengatasi permasalahan sampah yang memberikan banyak manfaat baik secara ekonomi,
lingkungan dan juga sosial kemasyarakatan, (3) keterlibatan masyarakat dapat
dikategorikan kedalam civic sensivity, civic responsibility dan level of collectivisme
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI
UNTUK MENUMBUHKAN PARTISIPASI AKTIF WARGANEGARA DALAM ERA
GLOBALISASI

RATNANINGSIH
Prodi PPKn Pascasarjana UNS Surakarta
ratnaningsih935@gmail.com

ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan
pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam era globalisasi.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi seharusnya
tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai, dan ketrampilan kewarganegaraan akan tetapi
bagian terpenting adalah mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut dalam situasi
nyata yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, sekolah
memiliki peran penting dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana
pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara melalui pengembangan
pembelajaran yang memasukkan pengalaman-pengalaman nyata berdasar perkembangan pribadi
siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mampu mengubah paradigma pembelajaran dari
yang bersifat formatif (indoktrinatif/pengajaran) menuju constructive dan transformative
(integratif/pembelajaran) sesui konteks sebagai bagian adanya pembaharuan dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tersebut.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Partisipasi aktif

PENDAHULUAN
Seiring dengan berjalannya gerakan reformasi, bangsa Indonesia mengalami perubahan
dalam berbagai bidang kehidupan baik bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Khususnya dalam bidang politik bangsa Indonesia mengalami perubahan sistem politik
menuju kearah sistem politik yang demokratis. Setiap warga negara mendambakan
pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Pemerintahan
demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk
berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Oleh karena itu, demokrasi perlu
ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.
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Dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby dkk, 1998) dikemukakan
bahwa “ Democracy” adalah :
“ (1) Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected
representatives; (2) Country with government which encourages and allows rights of citizens such as
freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule,
accompanied by respect for the rights of minorities; (3) Society in which there is treatment of each
other by citizens as equals”.

Dari kutipan tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan
negara/masyarakat dimana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan
melalui wakilnya yang dipilih; Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan
berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “rule of law”, adanya
pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat
yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama.
Demokrasi tidak dapat terlaksana secara alamiah tanpa didukung proses pendidikan untuk
mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang demokratis untuk menegakkan dan
mengembangkan demokrasi. Sejalan dengan pendapat Bahmuller & John J. Patrick dalam
Fachri Adnan (2005) mengemukakan bahwa :
“ untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi, sekolah harus mendidik generasi
muda (Young Citizen) memahami dan mempraktikan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional
menurut UUD 1945, yakni :
“demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi
yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan “rule of law”, demokrasi dengan pembagian
kekuasaan negara, demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, demokrasi dengan pengadilan yang
merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi
yang berkeadilan sosial”.

Dari pendapat Sanusi diatas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem kehidupan
kenegaraan memiliki pilar atau prinsip yang menjadi ciri pemerintahan demokratis.
Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini cukup berat, karena bangsa Indonesia
belum memiliki sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai,
dan ketrampilan akan tetapi aplikasi dari pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut belum
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menunjukkan adanya partisipasi aktif warga negara. Secara konstitusional dan formal
kurikuler sesungguhnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sudah ada sejak tahun 1945
yang ditujukan untuk “ mencerdaskan kehidupan bangsa “, sebagaimana tersurat dalam
pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan dalam tatanan pendidikan nasional.
Menurut Naval, Print, dan Veldhis dalam Murray Print (2000:25)
“ Democratic Citizenship Education aims to develop students capability for thoughtful and responsible
participation as democratic citizens in political, economic, social, and cultural life “. Sejalan dengan
pendapat diatas, Birzea dalam Murray Print (2000:25)
“ Education for Democratic Citizenship is the set of practices and activities aimed at making young
people and adults better equipped to participate actively in democratic life by assuming and
exercising their rights and responsibilities in society “.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
sebagai wahana pendidikan demokrasi merupakan pendidikan untuk meningkatkan
pemberdayaan, tanggung jawab dan partisipasi aktif warga negara.
Namun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dalam instrumentasi dan
praksisnya yang begitu fluktuatif sesuai dengan irama dan iklim sosial politik terkait pada
kebijakan politik kenegaraan pada setiap kurun kepemimpinan nasional, dimulai dari
kepemimpinan presiden Soekarno, presiden Soeharto, presiden Habibie, presiden
Abdurrahman Wahid, presiden Megawati Soekarno Putri, presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, dan kini presiden Joko Widodo, ternyata masih dirasakan dan diamati dalam
fenomena yang ada, belum memberikan implikasi perilaku nyata yang menggembirakan dan
prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat kita amati dan rasakan bahwa
sampai hari ini antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis,
pelanggaran HAM dimana-mana, komunikasi sosial politik yang cenderung asal menang
sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas tata krama,
terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara, dan begitu maraknya perilaku koruptif di
berbagai sektor penyelenggara negara.
Berdasarkan hasil penelitian dari Asia Foundation (National Survey of Voter Education :
1998) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum
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mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi. Untuk itu sangat diperlukan
paradigma baru

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang secara ideal,

instrumental, dan praksis untuk memperkuat upaya internalisasi dan personalisasi nilai-nilai
demokrasi.
Menurut Gandal dan Finn dalam Winataputra (2012) terutama di negara berkembang
pendidikan demokrasi sering dianggap “ …taken for granted or ignored “, yakni dianggap
akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, Gandal dan Finn
menegaskan bahwa pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral
dari pendidikan secara keseluruhan.
Sejalan dengan pendapat Winataputra (2002) bahwa belum berhasilnya pendidikan demokrasi
di Indonesia secara mendasar karena belum dikembangkannya paradigma pendidikan
demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “Civic Intelegence, Civic
Participation and Civic Responsibility “ melalui berbagai dimensi “Civic Education” sebagai
wahana utama pendidikan demokrasi tidak bisa diwujudkan secara optimal.
Bertitik tolak dari pokok pikiran diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah
ini ialah “ bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan
demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam era globalisasi?”

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi dokumen,
studi berbagai buku pustaka dan observasi. Pengumpulan data melalui observasi dan studi
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dari berbagai sumber, analisis
dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
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Pada bagian ini akan dijelaskan tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
yang diterapkan di persekolahan. Apabila dilihat dari aspek istilah Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) disebut juga dengan Civic Education dan Citizenship Education.
Menurut Stanley B Diamon (Wahab. A.A, 2011:29), menjelaskan tentang pengertian
Civics atau Citizenship Education dalam arti luas dan sempit dalam kaitannya dengan
kehidupan sekolah dan masyarakat. Dalam arti sempit, Civics lebih menekankan pada teori
dan praktek pemerintahan demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih diorientasikan pada
Citizenship Education yang menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara
dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.
Levine dalam Ryan (2018) mengemukakan bahwa “ Civic Education is a discipline
without a field with contributions coming from political, science, psychology, sociology,
educational policy, and social studies education “. Dengan kata lain bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah displin ilmu dengan kontribusi yang berasal dari ilmu
politik, psikologi, sosiologi, kebijakan pendidikan, dan pendidikan ilmu sosial.
Implikasinya, karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bersifat interdisipliner, teori dan
penelitian dalam bidang Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki perspektif yang
saling melengkapi dan kontradiktif yang digunakan untuk memperkuat pemikiran dan
praktek di lapangan.
Menurut John J. Cogan (1999) mengartikan Civic Education sebagai “ … the
foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role
in their communities in their adult lives “. Civic Education merupakan mapel dasar di
sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah
dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.
Dalam definisi lain, David Kerr (1999) menyatakan Citizenship Education dalam arti
luas sebagai :
“ Process to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities
as citizen and in particular the role of education (through schooling, teaching, and
learning) in that prepatory process “.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai proses pendidikan dalam
menyiapkan generasi muda akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan
khususnya, peran pendidikan melalui persekolahan, pengajaran, dan pembelajaran dalam
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proses penyiapan tersebut. Penyiapan generasi muda yang menyadari peran dan tanggung
jawabnya sebagai warga negara bagian dari sebuah institusi politik yaitu negara
diwujudkan dalam bentuk partisipasi/keterlibatan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.
Rusnaini (2015:367) merumuskan tentang pentingnya keterlibatan warga negara
sebagai berikut :
“ it is expected that with the understanding of citizenship statuses, the government will give
its people a space to engage in the legislating process and public policy making so that the
prospect of democracy and citizenship will be better secured “. Dengan kata lain, perlunya
pemahaman tentang status warga negara, sehingga negara akan memberikan ruang bagi
masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan dan pembuatan
kebijakan publik agar masa depan demokrasi dan kewarganegaraan menjadi lebih baik.
Nu’man Sumantri (2001) memberikan definisi :
“ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang kiranya cocok dengan Indonesia adalah
sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan
sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positip dari pendidikan sekolah,
masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk
berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup
demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 “.
Sejalan dengan pendapat diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah
satu bidang kajian di sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di
Indonesia yang tertuang dalam bagian pendahuluan bidang studi PKn Permendiknas No.
22 tahun 2006 :
“ Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak
warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara “. Kehidupan yang demokratis di dalam
kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan
organisasi-organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan
diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. “ Selain itu, perlu
pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada
hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan
nepotisme “. (Winarno, 2014 : 21).
Kehidupan demokrasi akan tumbuh kuat tidak hanya oleh bentuk pemerintahan
demokratis, tetapi juga didukung oleh kehidupan demokratis dalam diri warga negara.
Kehidupan yang demokratis ini hanya bisa dilakukan melalui pendidikan yang mampu
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menanamkan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dalam diri setiap warga negara.
Pendidikan akan pentingnya demokrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (Winarno, 2014:22).
Selain mengemban misi sebagai pendidikan politik demokrasi, Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai
berikut :
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positip dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
(Winarno, 2014:19)
Melihat maksud dan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diatas,
maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok
Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) sebagai wahana pengembangan warga negara yang
demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (Civic Intellegence),
membina tanggung jawab warga negara (Civic Responsibility), dan mendorong partisipasi
warga negara (Civic Participation). Tiga kompetensi warga negara ini sejalan pula dengan
tiga

komponen

Pendidikan

Kewarganegaraan

yang

baik,

yaitu

pengetahuan

kewarganegaraan (Civic Knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (Civic Skill), dan
karakter kewarganegaraan (Civic Disposition). (Branson, 1998).
Dari

berbagai

pemahaman

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana pendidikan dan pengembangan warga negara
demokratis dilingkup sekolah yang berintikan demokrasi politik dengan menekankan pada
keterlibatan dan partisipasi warga negara khususnya warga negara muda agar kelak dewasa
dapat berperan aktif dalam masyarakatnya sesuai peran dan tanggung jawabnya serta
berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi permasalahan
kewarganegaraan dalam interaksi dengan bangsa lain didunia. Melalui mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat diinternalisasikan dan ditanamkan nilai-nilai
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demokrasi dalam setiap diri warga negara sehingga diharapkan setiap warga negara
mendukung, berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat
demokratis. Singkatnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan alat yang
digunakan untuk membangun dan mempertahankan demokrasi dan memiliki peranan yang
penting khususnya di era globalisasi.
B. Tinjauan tentang Pendidikan Demokrasi
Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpartisipasi
aktif serta bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat demokratis. Konsep
Pendidikan demokrasi juga diartikan sebagai pemahaman terhadap fungsi, nilai, dan isi
demokrasi. Pendidikan demokrasi berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Massing (2002:161) mengartikan :
“ Civic Education is a future requirement of democracy and can be only effective in a
democratic system “. Dari batasan tersebut dapat dipahami bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah harapan masa depan dari demokrasi dan hanya dapat
efektif dalam sebuah sistem yang demokratis.
Alexis de Toqueville (Branson:1999, Wahab, A.A, 2011:41) menyatakan bahwa “
setiap generasi baru adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan,
mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat
yang sejalan dengan demokrasi konstitusional “. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa untuk membentuk suatu masyarakat demokratis, perlu penyelenggaraan pendidikan
demokrasi yang terus menerus (continuitas) dan berkesinambungan baik melalui lembaga
persekolahan maupun lembaga masyarakat.
Dalam definisi lain, Henkenborg (284-288) mengemukakan :
“ Students are, therefore, are able to experience democracy and politics through their own
experiences and actions and understanding and, as a result, develop some abilities when
it comes to understanding the notion of democracy “. Dengan kata lain bahwa para siswa,
oleh karena itu, dapat mengalami politik dan demokrasi melalui pemahaman dan tindakan
serta pengalaman mereka sendiri dan, sebagai hasilnya, mengembangkan kemampuan bagi
siswa untuk mulai memahami gagasan demokrasi.
Sejalan dengan pendapat diatas, Nu’man Soemantri (1993, Wahab .A.A, 2011:42)
menegaskan bahwa pengorganisasian dan penyajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
secara psikologis dan ilmiah di dalam kelas sebagai “ laboratorium demokrasi “ untuk
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menumbuhkan “ creative dialogue “, sebagai ciri masyarakat demokrasi. Isi kurikulum dan
strategi pembelajaran ditekankan :
“ …for all levels of schools should be carefully selected and dynamically organized
integratedly upon the bases of democratic ideals, values, norms, and moral;
psychologically relevant to individual development, contextually relevant to various
learning environment, and scientifically sound “. (CICED, 1996A:6).
Implikasi dari semua prinsip tersebut adalah bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran
pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur, dan
bidang), dengan konsep dasar demokrasi yang komprehensif (utuh dan lengkap), dan
dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk kepada “ life cycle anak “
perkembangan kognitif, sosial moral, dan skills, serta lingkungan belajar setempat.
Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mencakup pendidikan
demokrasi dan Hak Asasi manusia secara metodologis menuntut perbaikan dalam ketiga
dimensinya, yakni dalam “ curriculum content and instructional strategies: civic
education classroom; and learning environment”. (CICED, 1996A).
Menyimak kedua pandangan diatas, maka paradigma baru pengembangan pendidikan
demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimasa yang akan datang
hendaknya :
1. Memiliki landasan konsepsi secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan holistik;
2.

Memiliki sandaran filosofis-ilmiah yang kokoh;

3. Terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari rezim yang berkuasa;
4. Memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulernya,
yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang
mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggunga jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan;
5. Seimbang antara pengembangan nilai dan moral dengan pemahaman struktur, proses
dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya;
6. Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatisindoktrinatif, tetapi menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis,kreatif,
dan inovatif dan;
7. Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya;
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8.

Mempersiapkan dan mengembangkan bahan-bahan yang diambil dari isu-isu global
untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga negara sebagai warga dunia
(global). (Wahab A.A, 2011:45).
Dalam konteks global dan perspektif internasional diperoleh indikasi bahwa ternyata

perkembangan pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan
arus globalisasi dan demokratisasi yang memang menampakkan fenomena yang
berkembang secara eksplosif di seluruh penjuru dunia (Winataputra:2001), program
pendidikan harus mampu mengakomodasikan semua kecenderungan dari proses
globalisasi itu dalam rangka pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik.

Globalisasi sebagai fenomena alam yang multidimensi dan kompleks yang menuntut
solusi kritis, Rusnaini (2015:637) mengemukakan :
“ when students are exposed to several topics of global citizenship it is expected that they
can better develop the skills and competencies needed to cope with various issues in the
global era “. Dengan kata lain ketika siswa diperkenalkan dengan topik-topik yang terkait
dengan kewarganegaraan global diharapkan siswa memiliki kemampuan dan ketrampilan
yang lebih baik yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam
era global. Program pendidikan perlu diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang diarahkan
pada pengembangan warga dunia yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan
global
Kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seyogyanya dikembangkan sebagai :
“ … laboratory for democracy where the spirit and humanity emanating from the ideals
and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well.
In such a classroom learners and teacher should collaboratively develop and share
domestic climate where decision making process is required and learned “. (CICED,
1999A:6).
Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelas Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) harus menggantikan kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
yang bersifat dominatif/indoktrinatif (formatif) menjadi integratif (constructive) yang
bersifat memberdayakan siswa.
“ openness in classroom discussion is based on student’s perceptions of the atmosphere
for expressing opinions in class during discussions of political and social issues, and
involves student’s relations with peers in the school setting as well as with teachers (Schulz,
et al., 2010)
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Dari kutipan tersebut tampak bahwa keterbukaan dalam diskusi kelas didasarkan pada
persepsi siswa untuk mengekspresikan pendapat di kelas selama diskusi tentang isu-isu
sosial dan politik serta melibatkan siswa dengan teman sebaya di lingkungan sekolah
maupun dengan guru. Pentingnya iklim demokratis di kelas dalam rangka untuk
mendorong pembelajaran prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Dengan kata lain,
keterbukaan dalam diskusi kelas dan kebebasan berekspresi memiliki pengaruh potensial
yang penting dalam konteks pembelajaran Kewarganegaraan. (Mosher et al, 1994;..Pasek
dkk, 2008)

The European Unions initiative merumuskan :
“ … Teachers traditionally convey the knowledge they possess to learners, who
subsequently must show what they have learned. In this approach, teaching is largerly
proactive, whereas learning is largerly reactive. The purpose of the process is essentially
to convey content, and the core problem is to find the most effective teaching methods for
doing so. Learners certainly participate in this process, but the extent of self-direction and
co-determination they may bring to it is inevitably circumscribed “. (Murray Print,
2000:47).
Guru tradisional menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki untuk peserta didik,
yang kemudian harus menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam pendekatan
ini, mengajar sebagian besar proaktif, sedangkan belajar sebagian besar reaktif. Tujuan
dari proses ini adalah pada dasarnya untuk menyampaikan konten, dan inti masalah
adalah untuk menemukan metode pengajaran yang paling efektif untuk melakukannya.
Peserta didik tentu berpartisipasi dalam proses ini, tetapi sejauh mana pengarahan diri
sendiri dan kemauan menjadi penentu bagi mereka sendiri. Guru harus mendorong
siswa untuk membentuk gagasan sendiri, untuk mengekspresikan pendapatnya, dan
membahas berbagai masalah dengan orang-orang yang berbeda pendapat serta
menggunkan beragam tinjauan masalah ketika menyajikannya dalam sebuah diskusi
atau debat. Siswa tidak hanya mendiskusikan isu-isu atau masalah-masalah sosial dan
politik, siswa harus dilibatkan dalam proses untuk mempersiapkan aturan dan prosedur
bagi pelaksanaan diskusi atau debat tersebut.
KESIMPULAN
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Berdasar pada temuan dan pembahasan di atas dapat dirumuskan simpulan, yakni :
1. Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn)

merupakan

wahana

pendidikan

dan

pengembangan warga negara demokratis dilingkup sekolah yang berintikan demokrasi
politik tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai dan ketrampilan akan tetapi
yang terpenting adalah mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut
dalam bentuk keterlibatan dan partisipasi warga negara khususnya warga negara muda
agar kelak dewasa dapat berperan aktif di masyarakatnya sesuai peran dan tanggung
jawabnya dalam menanggapi permasalahan kewarganegaraan dalam interaksi dengan
bangsa lain didunia. Ditemukan hal-hal sebagai berikut : a) Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) di sekolah ditekankan untuk melatih para siswa untuk
berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan
hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, b) Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran untuk menanamkan dan
menyemaikan nilai-nilai demokrasi bagi siswa secara terus menerus dan
berkesinambungan agar memahami gagasan demokrasi, c) Pemahaman terhadap
pentingnya status warga negara sebagai anggota suatu negara untuk berpartisipasi aktif
dalam pembuatan kebijakan akan membawa demokrasi kearah yang lebih baik di masa
depan, d) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa dipisahkan dari
kecenderungan arus globalisasi dan demokratisasi, pendidikan harus mampu
membangun konsep kewarganegaraan global.
2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi untuk
meningkatkan partisipasi aktif warga negara akan berhasil dengan mengubah dan
mengembangkan paradigma pembelajaran dari yang bersifat formatif (berdasar
pengajaran) menuju pembelajaran yang bersifat konstruktif atau transformatif
(berdasar pembelajaran ). Kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus memberi
ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, debat terkait masalah-masalah
yang relevan dengan komunitas dimana mereka berada serta dikaitkan dengan konteks
global sebagai jalan untuk membangun pemberdayaan pengalaman. Adanya iklim
kondusif bagi diskusi, debat terkait permasalahan sosial yang relevan dengan
komunitas dimana siswa berada akan menjadi variabel yang kuat dan konsisten bagi
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dimasa dewasa.
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Berdasar simpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Kepada para pemangku kebijakan pendidikan khususnya tim pengembang
kurikulum

Pendidikan

Kewarganegaraan

direkomendasikan

agar

pengorganisasian substansi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
dikembangkan secara komprehensif dan berdiversifikasi sesuai perkembangan
anak serta mencakup pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dalam
pendidikan secara keseluruhan dengan perbaikan dalam ketiga dimensinya, yakni
dalam substansi/materi kurikulum dan strategi pembelajaran yang menyangkut
pembelajaran PKn di kelas dan lingkungan pembelajaran.
2. Kepada para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar : a) memberikan

pemahaman yang sebenar-benarnya tentang status warga negara sebagai anggota
suatu negara agar terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, b) memfasilitasi
siswa dalam mengembangkan kompetensi siswa tentang gagasan demokrasi
melalui pemahaman, tindakan, dan pengalaman siswa sendiri, c) menciptakan
lingkungan kelas yang mempromosikan aliran bebas ide dan perspektif yang
diperlukan serta menghindari ruang kelas sebagai ruang yang dikendalikan .
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ABSTRAK
Proses kegiatan politik terjadildikehidupan sehari-hari dan disemua bidang sosial. Jenis penelitian

yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptifmkualitatif yang berdasarkan fakta.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian
adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Orang-orang, terutama anak muda, selalu melihat
politik sebagai proses yang rumit. Seringkali, warga yang tertarik secara politikmdan
termotivasirdihadapkan dengan konsep 'demokrasi', 'politik' dan ‘pemilu demokratis' di berbagai surat
kabar ataumdi berita TV. Selain itu, ada perdebatan sengit tentang defisit demokrasi, dan peningkatan
ekstremisme dikhawatirkan jika Pendidikan Pancasilatdan Kewarganegaraan yang diterima kaum
muda tidak ditingkatkan. Untuk alasan ini, kami bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang
bagaimana pengetahuan tentang politik secara efektif disediakan melalui Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dan untuk menunjukkanpdampak komitmen politik terhadap kaum muda
denganmmendiskusikan konsepmPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajar
demokrasimdan partisipasilpolitik.
Kata kunci : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, politik, demokrasi dan partisipasi

PENDAHULUAN
Kegiatan politik dialami setiap hari dan disemua bidang sosial. Politik dialami oleh
individu, di atas segalanya, oleh orang muda sebagai proses yang kompleks. Seringkali, warga
negaramyang tertarik secara politik dihadapkan dengan gagasan 'demokrasi', 'politik' atau
'pemilu demokratis' di surat kabar dan berita televisi. Selain itu, defisit demokrasi sering
didiskusikan, dan kebangkitan ekstrimisme dikhawatirkan jikahPendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan pemuda tidak ditingkatkan. Meskipun ada kritik bahwa proses
pengambilan keputusan demokratis lambat dan bahwa keterlibatan dalam politik mengungkap
titik lemah, partisipasi politik publik adalahgprinsip dasar demokrasi dan dianggap sebagai
jantung pertimbanganmpolitik (Frevel, 2009: 7). Diskusi baru dan intensifmtentang
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan selama bertahun-tahun, seperti
pendidikan orang dewasa di masyarakat bersama dengan pengembangan profesional.
Asumsinyamadalah bahwa orang harus diajarkan tentang "politik", dan mereka harus mampu
menerapkan

apa

yang

telah

mereka

pelajari

dalam

PendidikanmPancasila
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danmKewarganegaraan (Beer, Cremer dan Massing, 1999: 11-12). Setiap warga negara
berhak untuk menilai masalah sosial dan politik secara berbeda dan, pada saatmyang sama,
untuk mempengaruhi penilaian orang lain dengan penilaian dan perilakunya sendiri. Selain
partisipasi pemilih, partisipasi dalam protes, keanggotaan dalam partai politik, asosiasi dan
klub, sejumlah besar kemungkinan untuk partisipasi politik dalam masyarakat modern
dipengaruhi oleh sarana mediammassa (Rhomberg, 2009: 145). Citra politik dan penilaian
warga tergantung pada informasi dari media (Plasser, 2006: 525). Media memainkan peran
penting

dalam

bahwamPendidikan

menanamkan
Pancasila

pengetahuan
dan

tentang

politik.

Kewarganegaraan

Alasannya
dan

adalah

pemahaman

demokrasimmemungkinkan warga untuk berpartisipasi dan fokus pada politik (Rhomberg,
2009: 161).
Partisipasi warga tampaknya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan
terkait dengan urusan publik dalam mengembangkan keyakinan bahwa keterlibatan publik
akan menghasilkan preferensi publik yang lebihmbanyak (Rusnaini, 2016: 805). Tetapi
padamakhir abad ke-20 dan pada awal abad ke-21, penurunan kepercayaan diri yang cepat
dalam lembaga-lembaga politik dan dalam sistem politik telah didaftarkanm(Ozlem, 2015:
545). Jumlah non-pemilih meningkat, dan fenomenamketidakpuasan danmkekecewaan
terhadap politik meningkat. Untuk alasan ini, saya bermaksud untuk menjawab pertanyaan
tentang bagaimana pengetahuan politikmsecara efektif disediakan melalui Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami bermaksud untuk menunjukkan dampak diskusi
tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajar demokrasi dan partisipasi politik
dapat memiliki komitmen politik kaum muda. Titik awal untuk topik ini adalah jarak
kebijakan kaum muda karena studi yang berbeda mengungkapkan bahwa kaum muda
menunjukkan sedikit minat dalam politik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sungguh luar
biasa bahwamkaum mudammenunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada politik dan
merasambahwa banyak politisi dan, khususnya, partai-partai politik telah gagal dalam
memenuhi kebutuhan kaum muda. Memang, situasi serius semacam itu seharusnya benarbenar menantang Pendidikan Pancasila danmKewarganegaraan untuk memicu minat politik
di kalangan anak muda di kelas dan di luar sekolah.
METODE PENELITIAN
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Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Program Studi Pascasarjana PPKn
UniversitasmSebelas Maret Surakarta pada dasarnya mahasiswa di Univesitas tersebut
merupakan kaummmuda yang menjadi pemilih muda dalam proses demokrasi dan
mengikutimpartisipasi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan wawancara dan studi dokumen
yang ada. Waktu penelitian adalah Bulan Juni 2018.
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif,
hal ini dikarenakanmhasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau
yang lainnya) yangmberdasarkan fakta. H. B Sutopo (2002: 110) menyatakanmbahwa
“penelitian deskriptif adalah penelitian tingkat kedua yang merupakan pengembangan lanjut
dari penelitian eksploratif, peneliti sudah mengetahui variabel yang terlibat dalammsasaran
studinya”. Hubermanmdalam Herdiansyah (2010: 164-181) terdiri atas empat tahapan yang
harus dilakukan, yaitu: “tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua
adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahapmdisplay data, dan tahapan keempat
adalah tahap penarikan kesimpulanmdan/atau tahap verifikasi”.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pembelajaran Demokrasi
Apa arti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Apa fokus utama Pendidikan
Pancasila danmKewarganegaraan WolfgangmSander menekankan bahwa gagasan "
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan " sebagai istilah umum untuk pembelajaran
politik yangmdisengaja dalam lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan dan tidak
terbatas pada bentuk-bentuk pembelajaranmpolitik (Sander, 2002: 12). Meskipun tidak ada
definisi substansial dan diterima secara umum tentang Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam ilmu politik, gagasan ini harus digambarkan dari konsep
sosialisasi politik, pendidikanmsosialmdan sipil (Massing, 1999: 27; Detjen, 2007: 3).
a. Sosialisasi Politik: Konsep sosialisasi politik adalah istilah umum untuk pendidikan
dan pelatihanmkewarganegaraan. Menurut Buhl, mendidik orang muda untuk menjadi
anggota masyarakat,

yang

secara

aktif

berpartisipasi dalam

pembentukan

lingkunganmpolitik merupakan langkah penting dalam konteks sosialisasimpolitik
(Buhl, 2003: 16). Dalamkonteks ini, upaya untuk membawa generasi yang sedang
tumbuh dalam hubungan dengan politik adalah tugas utamampendidikan dan pelatihan
kewarganegaraan, yang didefinisikan sebagai 'sosialisasi politik yang dimaksudkan'.
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Sosialisasi politikmfungsional membentuk pandangan dunia politik tentang seorang
individu. Orang-orangmyang meningkatkan kesadaran pada orang muda tentang proses
politik termasuk keluarga, tetangga, kelompok sebaya, media, militer, tempat kerja dan
sekolah sebagai institusi yang menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.
Melalui kolaborasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di sekolahsekolah, seperti surat kabarmsiswa atau pemilihan perwakilan dewan siswa, remaja
mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal, yang dapat
menyebabkan lebih banyak motivasi dan kemauan di pihak mereka untuk terlibat
dalammpolitik di dalam dan di luar sekolah (Detjen, 2007: 3; Hellmuthldan Klepp,
2010: 91).
b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Pendidikan berarti peradaban manusia
dan bertujuan untukmmemengaruhi perilaku individu (Detjen, 2007: 3). Tetapi dalam
perjalanan industrialisasi, urbanisasi dan mobilisasi politik, diferensiasi dan
pelembagaan pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan telah terjadi. Perubahan
sosial dan keputusan politik, tuntutan stabilitas dalam strukturmsosial dan politik, dan
legitimasi oleh warga mengarah pada munculnya dan pelembagaan pendidikan dan
pelatihan sipil yang independen. Ini berarti bahwa dalam perubahan sistem atau
perubahan sosial, konsepmPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi lebih
penting.

Dengan

demikian,

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan

terutamamberorientasi pada sistem dan berorientasi padamstabilitas (Massing, 1999:
29).
c. Pendidikan Sosial: Sebagai sub bidang pedagogi, pendidikan sosial juga mencakup
PendidikanmPancasila dan Kewarganegaraan. Ini adalah upaya yang ditargetkan yang
dibuat oleh orang yang dipercaya dengan pendidikan. Salah satu aspek utama dari
pendidikan sosial adalah untuk mempromosikan sikap sosial dasar. Inimtermasuk
kemampuan untuk empati, kerjasama, kesetiaan, solidaritas, dan toleransi. Sikap sosial
dasar digunakan dalam penilaian rasional atas kondisi dan masalah sosial. Baru-baru
ini, konsep ini dikalahkan oleh konsep pembelajaran sosial. Konsep pembelajaran
sosial mengacumpadambelajar mandiri dalam interaksi sosial dan sosialisasininteraksi
(Detjen, 2007: 4).
B. Tujuan Utama dan Tugas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
408

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian lintas bagian pendidikan
yangmindependen yang berbeda dari tugas konseptual dan kelembagaan (Sander, 2002:
11). Tujuanmakhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk
mendorongmkemampuan dan kemauan partisipasi politik dengan memberikan informasi
dan dasar untuk membuat penilaian yang teliti, yang dicirikan sebagai "rasionalitas politik"
menurut BernhardmSutor (Kuhn dan Massing, 1990: 285). Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai prasyaratmtindakan rasional dan manusiawi harus berkontribusi
pada demokratisasi masyarakat dan emansipasi individu (Kuhn dannMassing, 1990: 282).
Pengetahuan tentang politik, kesadaran politik dan partisipasi politik dapat dilihat
sebagaimtujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam demokrasi
modern.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanmharus memenuhi tujuan kematangan
dan kemandirian politik warga negara dalam sistem demokrasi. Ketika datang ke
pendidikan di sekolah, empatmkelompok warga perlu dipertimbangkan. Pertama,
kelompokmapatis terdiri dari orang-orang yang jarang berurusan dengan politik atau sangat
jarang memberikan suara mereka dalam pemilihan. Mereka mungkinmdilihat sebagai
tantangan untuk pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan. Kedua, orang-orang yang
terinformasi dan bijaksana yangmsangat tertarik dengan politik. Mereka memiliki
informasi yang baik tentang kehidupan politik dan tidak mudah dimanipulasi. Di luar
pemilihan dan pemungutanmsuara, mereka tidak menunjukkan keterlibatan aktif
dalammpolitik. Ketiga, warga yang aktif memiliki pengetahuan tentang peluang untuk
partisipasi politik dan mampu penilaian politik yang rasional. Kelompok terakhir terdiri
dari warga yang aktif terlibat dalam politik. Merekammemegang keanggotaan partai,
berpartisipasi dalam partai politik, kelompok kepentingan, atau kelompok aksi. Pada titik
ini, diyakini bahwa Pendidikan Pancasila danmKewarganegaraan memainkan peran
penting dalammkesediaan (Massing, 2002: 36).
Dimensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PetermFilzmaier (2007) membedakan tigamdimensi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan:
a.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai penerus pengetahuan: Tidak
hanya terkait dengan transfermpengetahuan faktual, tetapi juga dengan pemahaman
koherensimpragmatis
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b.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai kebebasan berekspresi dan
promosi untukmpartisipasi: Harus "mendukung pengembangan sikap politik,
pendapat, dan nilai-nilai." Budaya politik adalah konsensus dasar untuk keberadaan
danmkualitas demokrasi, yang termasuk "minat dalam masalah sosial dan politik".

c.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai kompetensi sosial: Hanya efektif
dengan interaksi pengetahuanmteoritis; itu termasuk kesiapan untuk menerima
tanggung jawab, untuk mengembangkan penilaian dan untuk memilih opsimkebijakan
yang telah ditetapkan atau dikembangkan.
Untuk meringkas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bekerja pada

menyelaraskan individu untukmmenemukan jalan ke gejolak politik, ekonomi dan sosial
dari kehidupan politik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah alat untuk
pertahanan dan pengembangan demokrasi. Terutama di masa globalisasi maju,
keuntunganmpendidikan sipil menjadi penting. Partisipasi budayampolitik demokratis,
serta mediasi antara individu, lembaga dan organisasi sosial adalahmpenugasan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (Beer, Cremer dan Massing, 1999: 13-14).
Diskusi tentang Pembelajaran Demokrasi
Ada berbagai perdebatanmdan pertanyaan tentang belajar demokrasi yang dapat
dijawab dalam hal filsafat. Mempelajari demokrasi berfokus pada dukungan dan partisipasi
dari orang yang aktif danmbertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
Pendekatanmdemokrasi pembelajaran adalah hubungan erat antara demokrasi dan
Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan.

Pendidikan

Pancasilamdan

Kewarganegaraan adalah kebutuhan demokrasi di masa depan dan hanya bisa efektif dalam
sistem demokrasi (Massing, 2002: 161). Gerhard Himmelmanmmemperluas pendekatan
dan mendefinisikan politik pembelajaran sebagai pembelajaran demokrasi. Kata ‘politik’
dianggap oleh orang muda sebagai ‘bisnis kotor’ sehingga gagasan demokrasi
mungkinmmendapatkan simpati. Dengan demikian, ia menggabungkan gagasan demokrasi
dengan gaya hidup, sistem sosial dan bentuk aturan. Dan dari perpecahan tiga arah ini, ia
melangkah lebih jauh dan mendefinisikan tugas-tugas dan tujuanmspesifik Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (Massing, 2002: 167-169). Singkatnya, konsep belajar
demokrasi berarti memahaminfungsi, nilai danmisi demokrasi. Oleh karena itu, para siswa
dapat mengalami demokrasimdan politik melalui pengalaman dan tindakan serta
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pemahaman mereka sendiri dan, sebagai hasilnya, mengembangkan beberapa kemampuan
ketika memahami pemahaman demokrasim(Henkenborg, 2009: 284-288).

C. Partisipasi Politik
Dalam demokrasi perwakilan, bentuk pemerintahan mendapatkan kekuatannya dari
partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusanmpolitik (Meyer, 2009:
133). Jika wargammenghindari politik, sistem sosial akan kehilangan fungsi legitimasinya.
Bentuk-bentuk partisipasi politik bermacam-macam dan menempatkan tuntutan yang
berbeda pada warga negara. Kami berbicara tentang partisipasi,mpertimbangan nilai dan
penegakan minat. Contoh partisipasi politik adalah pemilihan umum, kegiatan partai,
referendum, pemogokan atau inisiatif wargamnegaram(Schultze, 2007: 398). Secara
khusus, kaum muda dimintamuntuk berkontribusi pada politik dan untuk mendamaikan
kepentingan. Dengan demikian, jelas bahwa kaum muda yang aktif dalam politik
harusmmemiliki keterampilan komunikatif dasar untuk melihat aturan dan nilai lebih
mudah (Burdewick, 2003: 37).
Dalam konteks perdebatan politikmtentang apatisme politik anak muda, muncul
pertanyaan tentangnpartisipasi politik anak muda dan pemahaman mereka tentang
pertanyaan kebijakan. Diskusi tentang partisipasi ditinjau di media, terutama, jika pada hari
pemilihan, anak-anak muda menghindari kotak suara atau tidak menunjukkan minat dalam
politik, yang dianggap sebagai gejala krisis demokrasi danmkurangnya Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada titik ini, perlu untuk memotivasimanak-anak dan
remaja untuk menjadi aktif secara politik. Sekolah, keluargamdan teman-teman adalah
faktor penting ketika menjelaskan perilaku politik. Kelompok-kelompok sejawat ini dapat
mendorong kaum muda untuk menunjukkan minat yang besar dalam politik, dengan
demikian meningkatkanmkesediaan mereka untuk berpartisipasi secara politik baik di
dalam maupun di luar sekolah (Schwarzer dan Zeglovits, 2009: 327).mJuga masukmakal
untuk mengasumsikan bahwa partisipasi politik kaum muda bergantung pada status sosialekonomi (Schultze, 2007: 399).
Dalam kerangka partisipasi politik, meringkasmtemuan dalam model yang
menjelaskan partisipasimsukarela warga negara dalam sistem politik. Model ini
mengandung tiga faktor penjelas yang secara positif mempengaruhi partisipasi politik.
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Sumber daya yang tersediamsecara individu seperti waktu dan uang dapat membantu
bagaimana warga berpartisipasi dalam politik. Keterlibatan politik, seperti kepentingan
politik dan kesadaran politik dapat diklasifikasikan sebagai faktor penjelas kedua. Integrasi
ke dalammjejaring sosial adalah faktor penjelas ketiga. Ini menentukan apakah
wargamdihadapkan dengan rincian peluang partisipasi (Perlot dan Zandonella, 2009: 427).
Untuk mengatakan kaum muda tidak tertarik pada politik dan kurangnya informasi
tentang politik adalah generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda, tampak
bahwa meskipun budaya politik yang berbeda, pergi ke tempat pemungutan suara
dianggapmsebagai tugas warga negara. Ini juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak
menimbulkan keributan besar dan membutuhkan sedikitminformasi (Deneve, 2009: 155).
Namun demikian, konsumsi media memiliki pengaruh khusus pada kemauan politik
partisipasi. Suplai informasi di media dapat membuat orang mudammenjadi kacau. Mereka
dihadapkan

dengan

peristiwa-peristiwa

dunia

yang

kritis

dan

tidak

dapat

mengklasifikasikan atau menanganinyamdalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
mereka merasa kewalahan dan dapat dengan mudahmmelepaskan diri dari politik
(Bohmer, 2002: 37–38). Memproses informasi ke dalam pengetahuan adalah dasar untuk
aksi sosial dan partisipasi politik. Pada titik ini, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan diperkenalkan yang harus menyampaikan penggambaran media
tentangmpolitik. Tetapi pengetahuan macam apa dan kemampuan apa yang perlumwarga
negara untuk dimasukkan dalam sistem politik?.
Kata "pengetahuan" yang bertentangan dengan ketidaktahuan atau menentang
informasi menunjukkan hubungan yang secara sosial divalidasi dari sistem psikologis dan
lingkungannya. Dalam sains,mpengetahuan diuji pada kebohongan yang mungkin terjadi.
Dalammsistem pendidikan, pengetahuan diestimasi sebagai pengetahuan individu, yang
berarti bahwa ia mewakili suatu bentuk curriculum vitae. Dalam konteksmini, media massa
berfungsi sebagai transfer pengetahuan untuk memahami informasi (Luhmann, 2002: 98).
Atas dasar pengetahuan, peluang lain dapat dicapai yang memberikan arah yang
berorientasi pada tujuan dimasamdepan (Luhmann, 2002: 97).
Untuk menjalankan peran berbeda sebagai warga negara, Anda membutuhkan
kemampuan. Tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah membekali
siswa dengan pengetahuan politik. Jika Anda dihadapkan dengan masalah atau masalah
politik, Anda harus kembali pada pengetahuan yang relevan. Di sini,mPendidikan
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Pancasila dan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai "pengetahuan kerja"; itu terkait
dengan sebab-sebab dan memiliki 'karakterinstrumental'. Kemampuanmmengharapkan
pengetahuan kerja yang diperlukanmuntuk analisis mata pelajaran khusus. Bagian dari
pengetahuan yang mengalir ke keahlian dan berkontribusi pada pengembangan konsep dan
pemahamanmkategori politik (Krammer, 2009: 19). Dengan demikian konsep kompetensi
mengacu pada 'apa', berdasarkan mana harapan sosial atau kebijakan yangmditetapkan
(Moegling, 2008: 29).
D. Konsep dan Peluang Baru dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Untuk budaya yang luas, jangka panjang dan alami dari partisipasi politik oleh orangorang muda, proyek-proyek yang berbeda diselenggarakan untuk memicu minat kaum
muda untukmpolitik dan untuk memperkuat kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Proyek
dan inisiatif tersebut di bidang pendidikan dan partisipasi sipil yang telah dimulai akan
ditunjukkanmdengan

contoh-contoh.

Di

bidang

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan, mempromosikan pendidikan politik demokratis melalui kegiatan
pendidikan di sekolah ataupun universitas dan untuk mendorong orang-orangmyang
bertanggung jawab untuk meningkatkan kebijakanmpendidikan. (Kordik, 2008: 806).
Alasan untuk peluncuran kampanye "Pemuda dalammAksi" adalah untuk meningkatkan
jumlah pemilih yang rendah dan kurangnya partisipasi pada orang-orang muda dalam
kehidupan publik dan politik. Langkah penting dalam mempromosikan partisipasi kaum
muda.

Topik

strategimadalah

Pendidikan

dan

pelatihan,

pekerjaan

dan

kewirausahaan,mkomitmen relawan, kesehatan dan kesejahteraan, pemuda di dunia,
kreativitas dan budaya, pendidikan non-formal, partisipasi oleh orang muda dan integrasi
sosial. Dengan proyek ini, "Pemuda dalam Aksi" memberikan kontribusi yang tinggi
terhadap partisipasi kaum muda karena mendorong kaummmuda untuk terlibat secara
politik dalam masyarakat.
KESIMPULAN
Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan adalah untuk mendidik siswa agar menjadi warga yang dewasa dan cakap.
Pada akhirnya, masyarakat demokratis bergantung pada Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dan komitmen politik. Jelas bahwa Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam budaya politik demokrasi modern. Pada
titik ini, lembaga universitas masuk ke dalam bentuk yang bertanggung jawab untuk
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mengajarkan politik mahaiswamdan memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara
yang kritis dan sadar dengan penilaian mereka sendiri mengenai partisipasi politik. Namun,
mengingat minat dalammpartisipasi politik, media massa adalah hubungan penting antara
partisipasi dan politik karena orang muda belajar politik melalui media. Diskusi politik dan
percakapan dengan keluarga, teman atau di sekolah dapat mempengaruhimpengetahuan dan
keterlibatan politik dengan cara yang positif.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan tetap menjadi subyek penyelidikan
empiris di masa depan karena berulang kali dihadapkan dengan tantangan baru untuk
mengelolamrisiko utama dari sistem hukum demokratis. Partisipasi pemilih yang rendah atau
meningkatnya ketidaktertarikan dalam politik oleh orang-orang muda memaksa para pembuat
kebijakan

untuk

mempertimbangkan

peran

sentral

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan dalam demokrasi dan untuk membuat saran untuk meningkatkan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tidak adamkeraguan bahwa subjek Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan tidak cukup untuk menyampaikan informasi murni tentang
hak dan kewajiban dalammdemokrasi dan untuk memotivasi kaum muda secara politik.
Mendapatkan pengalaman dalam lingkungan sosial dan pengalaman aktif dengan demokrasi
dapat secara signifikan meningkatkan komitmen politik kaum muda. Partisipasi politik kaum
muda dan pembuatan kebijakan yang wajar di semuambidang yang mempengaruhi kaum
muda membentuk masa depan. Dengan situasi ini, para politisi diundang untuk memahami
kepentingan, kebutuhan, dan keinginan kaummmuda yang salah satunya adalah mahasiswa
untukmmelawan kekecewaan terkait dengan politik.
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ABSTRAK
Munculnya kelompok-kelompok sosial saat ini diyakini sebagai indikasi positif pertumbuhan dan
pembangunan demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Kehadiran mereka bertujuan untuk
terwujudnya perubahan sosial yang lebih baik dan memenuhi kepentingan rakyat. Salah satunya adalah
gerakan mahasiswa yang di banyak peristiwa menjadi pionir bagi perubahan sosial. Artikel ini
menganalisis bagaimana demokrasi menjadi faktor penting bagi gerakan sosial, khususnya gerakan
mahasiswa terhadap terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial dan demokrasi di
Indonesia, khususnya terkait dengan gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial.
Diperoleh hasil, gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial merupakan faktor paling penting dalam
mewujudkan perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, idealisme mahasiswa menjadi nilai
sejauhmana perubahan sosial tersebut berjalan dengan semestinya atau penuh dengan kepentingan.
Gerakan mahasiswa ini pula menjadi penanda penting keberlangsungan demokrasi tetap berjalan.
Kata kunci : Gerakan sosial, Perubahan Sosial, Gerakan Mahasiswa, Demokrasi
PENDAHULUAN

Salah satu dinamika penting dari demokratisasi yang berlangsung di negara-negara
dunia ketiga, termasuk Indonesia adalah lahirnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang
menunjukkan perhatian dan kepedulian tentang kondisi di dalam upaya menuju tercapainya
masyarakat yang demokratis. Mereka membangun kesadaran bersama dan bergerak bersama,
melibatkan diri dalam persoalan dan menentukan arah dari kebijakan negara. Kelompokkelompok ini bergerak untuk menjaga agar proses demokratisasi berjalan dengan baik.
Mereka adalah kelompok masyarakat yang terintegrasi di dalam sebuah gerakan sosial.
Fenomena gerakan sosial dewasa ini cukup dinamis, terlihat dari kemunculan mereka
yang, baik sudah terlembaga dengan baik maupun yang bersifat sporadis serta kasusistik.
Namun, terpenting adalah bahwa gerakan sosial membawa misi tertentu, yakni adanya
perubahan di dalam masyarakat yang lebih baik dan tentunya demokratis. Tak jarang, mereka
justru menjadi pionir bagi perubahan yang bersifat radikal dan fundamental. Mereka berjalan
dalam sebuah tuntutan perubahan terhadap kondisi yang dinilai buruk dan sewenang-wenang.
Salah satu gerakan sosial yang paling dikenal adalah gerakan mahasiswa. Mereka menjadi
bagian penting di dalam mengkerangkai tatanan sosial politik di banyak negara, termasuk
Indonesia.
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Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial politik di negeri ini tak bisa
dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan
ekstraparlemen yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (interest
group) terutama pengambil kebijakan, yakni negara.
Gerakan mahasiswa baik sebelum ataupun pasca tahun 1998 bagi saya tidak bisa
dipisahkan dari ruang dan waktu dimana entitas mahasiswa itu hadir. Karena itu gerakan
mahasiswa selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Gerakan mahasiswa
Indonesia lahir bukanlah dari ruang hampa udara. Gerakan mahasiswa Indonesia lahir sebagai
respon atas dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terjadi dimana mereka hadir.
Memahami gerakan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dengan realitas sosial. Realitas sosial
inilah hemat saya yang menjadi daya dorongan untuk melakukan perubahan.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang.
Dari masa ke masa demokrasi dimaknai dengan cara yang berbeda-beda. Pemaknaan yang
berbeda pada tiap masa dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dihadapi saat itu. Dari
berbagai macam pemaknaan dan pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia dapat dikatakan
belum betul- betul terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai permasalahan
yang dialami dalam pelaksanaan demokrasi dari masa awal kemerdekaan sampai era
reformasi saat ini.
Dalam konteks demokrasi seperti ini dan dampaknya terhadap gerakan sosial
khususnya gerakan mahasiswa di Indonesia, penting menjawab pertanyaan penting, yakni
pertama, mengapa gerakan mahasiswa menjadi penting dan berpengaruh di dalam gelombang
Demokratisasi ? Kedua, bagaimana gerakan mahasiswa menjadi pionir bagi terjadinya
perubahan sosial di dalam kerangka Demokratisasi ?
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan melalui kajian literatur dengan pendekatan deskriptif
kualitatif untuk menganalisis bagaimana demokrasi memberi ruang penting bagi
tumbuhkembang gerakan sosial, khususnya gerakan mahasiswa, sehingga bisa memberikan
sentuhan penting bagi perubahan sosial di Indonesia. Penelitian deskriptif bertujuan untuk
menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data,
417

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

pengolahan

data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap

memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Tujuan lain
dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan, faktual dan
akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Sedangkan penelitian eksploratif bersifat terbuka bertujuan untuk membangun suatu teori
setelah melalui pengamatan empiris.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahasiswa merupakan komponen masyarakat kelas menengah. Yang membedakan
mereka dengan masyarakat awam adalah mereka mereka adalah kelompok masyarakat
berpendidikan dan sehari-harinya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kampus
melihat kenyataan yang berbeda dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kalangan
mahasiswa ini kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian mendorong
perubahan yang reformatif dalam sistem politik di Indonesia.
Edward Shill mengkategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memliki
tanggung jawab sosial yang khas. Shill menyebutkan ada lima fungsi kaum intelektual yakni
mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar
bangsa, membina keberdayaan dan bersama, mempengaruhiperubahansosialdanmemainkan
peran politik.Arbi Sanit memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam tiga fungsi
terakhir. Sementara itu Samuel Huntington menyebutkan bahwa kaum intelektual di
perkotaan merupakan bagian yang mendorong perubahan politik yang disebut reformasi.
Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa
dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh
pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai horison yang luas diantara masyarakat. Kedua,
sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di
universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang diantara
angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan
mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan
agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari- hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok
yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise
dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.
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Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan Nan Lin
sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat
atau kelompok. Rudolf Heberle menyebutkan bahwa gerakan sosial merujuk pada berbagai
ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial
atau menciptakan orde baru. Bahkan Eric Hoffer menilai bahwa gerakan sosial bertujuan
untuk mengadakan perubahan. Teori awal menyebutkan, sebuah gerakan muncul ketika
masyarakat menghadapi hambatan struktural karena perubahan sosial yang cepat seperti
disebutkan Smelser (1962).
Pada konteks perubahan sosial ini pula gerakan mahasiswa akan mengalami ujian
eksistensial, apakah dia mampu eksis untuk menggapai cita idelnya atau malah pergi dan
meninggalkan realitas sosial dengan “melacurkan diri” kedalam kubangan pragmatisme yang
menggiurkan. Dalam pengamatan subyektifitas penulis bahwa konteks sejarah, momentum
dan tokoh menjadi sesuatu yang niscaya dalam memassifkan gerakan mahasiswa. Sejarah dan
momentum sosial inilah yang banyak membedakan antara gerakan mahasiswa dari periodekeperiode. Sedangkan tokoh adalah menyangkut manusia yang akan menjadi panutan dan
katalisator sebuah gerakan mahasiswa. Disini juga gerakan mahasiswa mengalami kegagalan
kaderisasi. Hampir-hampir kita tidak lagi menjumpai tokoh-tokoh mahasiswa yang mampu
menempatkan diri sebagai poros dan payung bagi gerakan yang lebih luas. Yang terjadi adalah
egoisme fakultas kalau ia intern sedangkan kalau dia eksra adalah egoisme organisasi atau
lembaga masing-masing. Dalam menuju kearah perubahan sosial ini kurang tepat.
Karena itu bagi saya gerakan mahasiswa harus mencari formulasi baru dalam
dinamika gerakannya. Kalau Anas Urbaningrum (1999) mengajukan pandangan bahwa
gerakan mahasiswa harus berubah paradigmanya dari Student Movement ke Social
Movement. Karena itu dalam kesempatan ini saya memberikan usulan bahwa format gerakan
mahasiswa harus melakukan transformasi kepada New Social Movement.
Di Negara dunia ketiga seperti Indonesia, status mahasiswa dan gerakannya sangat
penting sebagai salah satu agent of change, karena tekanan politik ekstra parlementer
merupakan salah satu mekanisme efektif untuk dapat mengontrol penguasa. Namun gerakan
mahasiswa tidak bisa dipungkiri merupakan bukan merupakan elemen satu-satunya yang
dapat mewujudkan per- ubahan dalam masyarakat, terkadang gerakan mahasiswa hanya
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mampu sebatas menjadi pendobrak dari kevakuman perlawanan yang ada terhadap penguasa.
Setelah penguasa yang didobrak turun, maka gerakan mahasiswa akan menyerahkan
kelanjutan proses tersebut kepada elemen masyarakat lain untuk melanjutkan. Karena
memang gerakan mahasiswa dilandasi atas perjuangan moral meskipun wilayah
perlawanannya berada pada wilayah politik. Moralitas inilah yang kemudian dapat mencapai
reformasi di Indonesia. Dengan cita-cita refor- masi, gerakan mahasiswa memberikan andil
yang luar biasa agar tercapai harapan masyarakat yang demokratis.
Gerakan mahasiswa dewasa ini menghadapi dua tantangan besar dalam mewujudkan
perannya. Pertama, menghadapi implikasi dari proses globalisasi ekonomi, politik dan budaya
yang berasal dari Negara-negara industri maju. Kedua, tantangan yang menyangkut proses
demokratisasi, dari segi ekonomi, politik dan sosio-kultural. Guna menghadapi tantangan
kedua ini, maka gerakan mahasiswa perlu untuk menciptakan cita-cita bersama bangsa yang
menjadi landasan pergerakan. Cita-cita bersama ini harus sederhana namun dapat merangkul
semua kepentingan rakyat.
Selain itu, gerakan mahasiswa harus mampu pula menciptakan metode aksi yang
merupakan kombinasi dari aksi massa dan aksi intelektual, orientasi gerakan tidak hanya
tertuju pada struktur kekuasaan yang bermasalah, tetapi juga dditambah dengan pembentukan
opini politik ditengah masyarakat luas sebagai aksi informasi dan penyadaran public. Gerakan
mahasiswa tidak boleh terlepas dari akarnya, yaitu rakyat.
Mahasiswa juga perlu membina kekuatan dan jaringan yang terorganisir. Gerakan
mahasiswa tidak boleh terpisah-pisah dalam kerangkeng ideologi masing-masing organisasi
atau kelompok, harus ada satu kesatuan yang utuh terikat dalam satu tujuan untuk membela
rakyat. Karena dengan kekuatan yang terpencar akan memudahkan rezim mematahkan
gerakan mahasiswa. Selain itu gerakan mahasiswa harus mampu berkoordinasi dengan
kekuatan per- gerakan lain seperti gerakan buruh, petani, nelayan, keagamaan, perkumpulan
profesi dll, demi menyusun barisan oposisi ekstra par- lementer yang akan melawan rezim.
Dengan perlawanan yang terorganisir maka setiap potensi kekuatan yang ada dapat
dimanfaatkan serta diberdayagunakan untuk mewujudkan perubahan social yang di kehendaki
bersama.
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Karena itu, dalam perspektif Gramscian, konsep organisasi gerakan mahasiswa bisa
dikategorikan pula sebagai masyarakat sipil terorganisir. Konsep tersebut didasarkan pada
analisis tentang kepentingan konfliktual dan dealektika atau kesatuan dalam keberbedaan
antara Negara (State) dengan Masyarakat Sipil (Civil Society). Masyarakat sipil terdiri dari
berbagai bentuk masyarakat voluntir dan merupakan dunia politik utama, dimana semuanya
berada dalam aktivitas ideology dan intektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni.
Masyarakat sipil merupakan konteks dimana seseorang menjadi sadar dan seseorang pertama
kali ikut serta dalam aksi politik. Dengan demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi
atau percampuran kepentingan, dimana kepentingan sempit ditransformasikan menjadi
pandangan yang lebih universal sebagai ideologi dan dipakai atau diubah.

KESIMPULAN
Fenomena gerakan mahasiswa menjadi fenomena tersendiri di dalam upaya
melaksanakan demokratisasi di Indonesia, bahkan menjadi salah satu tolak ukur penting di
dalam keberhasilan bagi perjalanan menuju negara yang demokratis. Pengupayaan bagi
koeksistensi gerakan mahasiswa sebetulnya akan mampu menyediakan kondisi yang lumrah
di dalam mencapai konsolidasi demokrasi. Dengan syarat, mereka tetap dijadikan komponen
yang tak terpisahkan di dalam mengkerangkai arah dan orientasi dari sistem pemerintahan
yang dijalankan.
Sebagai sebuah gerakan sosial, tentunya gerakan mahasiswa dituntut untuk tetap
konsisten di dalam menjalankan idealisme utama yakni mendudukkan kepentingan
masyarakat luas, terutama di dalam menghadapi kebijakan negara yang kadang cenderung tak
berpihak. Gerakan mahasiswa adalah pejuang demokrasi yang tentunya mesti senantiasa
berjuang menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi. Disinilah
pentingnya gerakan maha- siswa ini, yakni selain sebagai prasyarat bagi proses demokratisasi
yang berlangsung, tetapi juga sebagai penyeimbang di dalam mekanisme sistem
pemerintahan.
Perjuangan melakukan perubahan sosial sebagai tujuan bersama tidak bisa dilakukan
secara person to person. Perubahan sosial harus dilakukan secara massif dan bersama-sama
dengan elemen gerakan yang lain.
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Membuka jalan perubahan sosial pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran korban ketidakadilan dan sekaligus membangun front bagi suatu usaha bersama.
Jika perubahan sosial dipahami sebagai proses berubah dari suatu keadaan kepada keadaan
lain, maka bagaimana mencapai perubahan tersebut, apa yang harus dilakukan? Ini
sebenarnya substansi yang saya ingin bahasakan melalui forum ini. Karena itu untuk
melakukan perubahan dalam konteks New Social Movement bagi saya adalah : Pertama,
penyadaran (consaintizn). Membangun kesadaran basis merupakan sesuatu yang niscaya
dalam aksi perubahan sosial. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan tenaga
inti / kader yang akan menjadi voolunter dalam aksi sosial untuk melakukan perubahan.
Kedua, pendampingan. Pendampingan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah
kemampuan gerakan mahasiswa melakukan proses mentoring dan terhadap basis gerakan
yang menjadi subyek garapan sebuah organisasi kemahasiswaan. Pendampingan disini bisa
juga dimaksudkan sebagai usaha untuk mengorganisasikan basis gerakan. Suau
pengorganisasian merupakan usaha untuk membangun kekuatan basis gerakan sehingga
mereka mampu secara optimal memamfaatkan potensinya, memahami secara kritis
lingkungannya dan mampu mengambil tindkan yang mandiri. Ketiga, pembelaan. Pembelaan
dalam pemaknaan disini sebagai upaya untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan pembasisan
terhadap mereka yang mengalami perlakuan tidak adil.
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PEMBELAJARAN PPKn DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIIDIK MELALUI
PENEREPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING.

Helmiya Rofi’ah
Mahasiswa S2 Universitas Sebelas Maret Surakarta
(SMP Negeri 2 Surakarta)
Corespondensi: rofiahelmiya@gmail.com
ABSTRAK
Pembelajran PPKn melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball Throwing
merupakan salah satu car untuk pembentukan karakter pesera didik. Pendidikan karakter sangatlah
penting untuk membentuk genrasi yang unggul dan berkualitas. Dengan pendidikan karakter yang baik
diharapkan gereasi generus bangsa Indonesia merupakan generasi yang mempunyai perilaku yang
baik. Pendidikan karakter juga di harapkan dapat mengurangi tindak korupsi. Karakter yang baik
berarti individu memiliki dan mengetahui dan memiliki potensi dirinya, diantaranya dengan nilai-nilai
percaya diri, kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bertanggungjawab, rela berkorban, jujur, disiplin, dapat
dipercaya, ulet, hemat, tahan uji, menghargai waktu, pengabdian, berfikir positif, semangat, cakap,
dianamis, terbuka, tabah, unggul,dan juga mampu berperilaku sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Kata kunci: PPKn, pendidikan karakter, dan snowball throwing.

PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut guru mempunya fungsi yang sangat penting dan
menentukan dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang professional sebaiknya memiliki
kompetensi pendidikan yaitu kompetensi professional, paedagogik, sosial, dan kepribadian.
Terutama dalam proses pembelajaran guru dituntut menguasai berbagai strategi pembelajaran
agar pembelajaran dikelas lebih hidup komunikatif dan menyenangkan. Dalam menjalankan
tugasnya seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap antara lain
menguasai kurikulum.
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PPKn atau pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran
pokok disekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam
dimensi spiritual, rasional,emosisonal, dan sosial, mengembangkan tanggungjawab sebgai
warga negara serta mengembangkan peserta didik berpartisipasi sebagai warga negara yang
baik.
Menurut Udin S winata putra dkk (2007:5.52) dalam pengembangan pembelajaran
PPKn kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama
yang harus dimiliki oleh seorang guru. Metode yang dipilih harus disesuaikan dengan
karakteristik tujuan pembelajaran ppkn, materi pembelajaran ppkn, situasi dan lingkungan
peserta didik, tingka perkembangan kemampuan peserta didik dan waktu yang tersedia.
Dalam pembelajaran melibatkan 3 kelompok utama yaotu guru, siswa, dan materi untuk
berinteraksi ketiganya membutuhkan sarana dan prasarana agar pembelajaran dapat
berlangsung dengan baik. Di era globalisasi saat ini pendekatan pembelajaran mengalami
perubahan yang semula teacher centered menjadi student centered approarch, yang boasanya
klasikal berubah menjadi pembelajaran kooperatif yaitu dengan kerjasama antar peserta didik
dengan latar belakang kemampuan yang berbeda (hitrogen) dalam kelompok-kelompok kecil.
Saat ini, sudah waktunya guru mengurangi dominasi dandeterminasi didalam kelas tetapi
peserta didik berpartisipasi aktif menemukan dan membentuk sendiri pengetahuannya. Guru
hanya bertugas sebagai fasilitator, tugas fasilitator adalah menciptakan situasi dan kondisi
yang baik dimana peserta didik dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan.
Pendapat Slavin (2008:24) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk
pada berbagai macam metode, dimana peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil
untuk membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran. Salah satu
strategi pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik meningkatkan hasil belajar adalah
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing.

PEMBAHASAN
Pembelajaran PPKn
Dimyati dan Mudjiono (2009:10) menyatakan bahw aproses pendidikan yang terjadi
disekolah adalah kegiatan belajar dan mengajar dimana kegiatan belajar dilakukan oleh
peserta didik sedangkan kegiatan mengajar dilakukan oleh guru. Peserta didik setelah
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mengalami pendidikan di sekolah, di harapkan menjadi manusia yang bertanggungjawab
terhadap diri da lingkungannya berkepribadian dan bermoral.
Menurut Aziz Wahab mengemukakakn pendidikan kewarganegaraan adalah yang
mengIndonesiakan para peserta didik secara sadar , cerdas, serta penuh tanggungjawab. Oleh
karena itu program pendidikan kewarganegaraan memuat berbagai konsep umum
ketatanegaraan, politik, dan hokum negara, serta teori umum lainynya yang cocok dengan
target tersebut (Cholisin, 2000:18).
Berkaitan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan ini Depdiknas menjelaskan
bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa melaksanakan hak-hak serta
kewajiban untuk menjadi wraga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamnatkan dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta
lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap
positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan
keadilan
2.

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib
di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Normanorma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan
nasional, Hukum dan peradilan internasional.

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota
masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan
dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga
masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara
dengan konstitusi.
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6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan
daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik,
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam
masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara,
Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era
globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional,
dan Mengevaluasi globalisasi.

Model Pemebelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing.
Model pembelajaran menurut Sukamto dalam Triyanto (2009:22) adalah kerangka
konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebgai pedoman bagi para
peranvang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
Anita Lie menyebut cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong
royong,yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas - tugas yang terstruktur. Lebih lanjut dikatakan
bahwa, cooperative learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu
tim yang didalamnya siswa belajar secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4 - 6 oarang saja.
Sedangkan menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah: “Pembelajaran yang
dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok – kelompok kecil
yang terdiri dari empat sampai enam orang untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh
guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaraan yang setting kelompok kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah
bekerja sama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebaya,
memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada
waktu yang bersamaan dan ia menjadi nara sumber bagi teman yang lain.
Model Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran yang
dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual (CTL). Snowball Throwing yang menurut
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asal katanya berarti ‘bola salju bergulir’ dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan
menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola kemudian
dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota kelompok. Dilihat dari pendekatan
yang digunakan dalam pembelajaran siswa PPkn, model Snowball Throwing ini memadukan
pendekatan komunikatif, integratif, dan keterampilan proses.
Kegiatan melempar bola pertanyan ini akan membuat kelompok menjadi dinamis, karena
kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bartanya, atau berbicara. Akan tetapi mereka
juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung kertas dan melemparkannya pada siswa lain.
Dengan demikian, tiap anggota kelompok akan mempersiapkan diri karena pada gilirannya
mereka harus menjawab pertanyaan dari temannya yang terdapat dalam bola kertas.
Dalam metode (Snowball Throwing), guru berusaha memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengembangkan keterampilan menyimpulkan isi berita atau informasi yang mereka
peroleh dalam konteks nyata dan situasi yang kompleks. Guru juga memberikan pengalaman
kepada siswa melalui pembelajaran terpadu dengan menggunakan proses yang saling
berkaitan dalam situasi dan konteks komunikasi alamiah baik sosial, sains, hitungan dan
lingkungan pergaulan.
Dibentuk kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian
masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu
dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang
diperoleh.

Langkah-langkah Snowball Throwing
1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.
2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok
untuk memberikan penjelasan tentang materi.
3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian
menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya.
4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan
pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua
kelompok.
5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang
lain selama kurang lebih 5 menit.
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6. Setelah siswa mendapat satu bola / satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa
untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara
bergantian.
7. Guru memberikan kesimpulan.

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Snowball Throwing
Kelebihan model pembelajaran Snowball Throwing adalah:
1. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan
melempar bola kertas kepada siswa lain.
2. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena
diberikesempatan utk membuat soal dan diberikan pada siswa lain.
3. Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang
dibuat temannya seperti apa.
4. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
5. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek.
6. Pembelajaran menjadi lebih efektif.
7. Ketiga aspek yaitu aspek koknitif, afektif dan psikomotor dapat tercapai.
Kelemahan model pembelajaran Snowball Throwing adalah:
1. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang
dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya
hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan.
2. Ketua

kelompok

yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi
anggota

lain

untuk

memahami

materi

sehingga

diperlukan

waktu

yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran.
3. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat
berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. tapi tdk menutup kemungkinan
bagi guru untuk menambahkan pemberiaan kuis individu dan penghargaan kelompok.
4. Memerlukan waktu yang panjang.
5. Murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar.
6. Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid.
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Pendidikan Karakter
Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri kahs tersebut
adalah asri dan mnegakar pada kepribadian individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang
mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu
(kertajaya,2010). Menurut Homby(!974) mengatakan bahwa character is moral cualities that
make one person differens from others. Dengan demikian karakter adalah kualitas moral
seseorang atau kelompok yang membedakannya dengan orang atau kelompok lain. Menurut
kamus psikologi karakter adalah keprivbadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral misalnya
kejujuran seseorang dan biasnya berkaitan dengan sifat-sifat yang relative tetap ( dali gulo,
1982:29)
Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan kedalam pemikiran
seseorang untuk menjadikan akhlaq jasmani rihani maupun budi pekerti akan lebih berarti
dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisi moral yang melnda negeri ini.
Pengertian ilmu pendidikan karakter ini merupakan salah satu alat yang paling penting
dan harus dimiliki oleh setiap orang, sehingga tingkat pengertian pendidikan karakter
seseorang juga merupakan salah satu alat terbesar yanga kan menjamin kualitas hidup
seseorang dan keberhasilan pergaulan didalam masyarakat. Disamping pendidikan formal
yang kita dapatkan, kemampuan memperbaiki diri dan pengalaman juga merupakan hal
yangsangat mendukung upaya pendidikan seseorang dalam masyarakat.
SIMPULAN
Pendidikan karakter ( character education) sangat relevan untuk mengatasi krisis
moral yang sedang terjadi saat ini di negara Indonesia. Krisis moral itu diantaranya adalah
suka

mencontek

diantara

pelajara,

terjadinya

tawuram,

pornografi

dan

porno

aksi,meningkatnya tindak kekerasan yang sampai saat ini belum terselesaikan secara
tuntas.karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral ( moral feeling)
dan perilaku moral ( moral behavior). Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang
tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
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PERANAN MEDIA VISUAL DALAM MENINGKATKAN KONSENTRASI
BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN PPKN KELAS VII SMP NEGERI 1
SURAKARTA
Suryan Abdul Mujib
Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP UNS Tahun 2015
suryanabdul@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui peranan media visual untuk meningkatkan
konsentrasi siswa dalam mata pelajran ppkn SMPN 1 Surakarta, (2) Faktor-faktor yang
menghambat guru dalam menggunakan media visual pada pada mata pelajaran PKn di SMPN
1 Surakarta. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu
metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang
sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2
keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu
kondisi, dan lain-lain. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data yaitu dengan
observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan guru
mampu memahami dan membantu siswa dalam mengingat materi dengan baik sehingga dapat
meningkatkan prestasi siswa.
Kata kunci: media visual, ppkn, konsentrasi
PENDAHULUAN
Pembelajaran sebagai upaya terencana dalam membina pengetahuan, sikap dan
keterampilan para siswa melalui interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh
guru pada hakikatnya mempelajari lambang-lambang verbal dan visual, agar diperoleh makna
yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pembelajaran dikatakan efektif apabila
penerima pesan (siswa) dapat memahami makna yang disampaikan oleh guru sebagai
lingkungan belajarnya.
Silberman menyatakan bahwa kita dapat memberi tahu para peserta didik tentang apa
yang perlu mereka ketahui dengan cepat. Tetapi mereka bahkan akan lebih cepat melupakan
apa yang kita beritahukan kepada mereka.Hal ini merupakan isyarat akan pentingnya satu
rekayasa agar penyampaian informasi kepada peserta didik selain dapat dicerna juga haruslah
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memberikan kesan yang kuat. Inilah salah satu alasan dikembangkannya pemanfaatan media
dan ilmu teknologi pembelajaran.
Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dewasa ini bukan lagi merupakan
suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Karena dengan adanya media, akan lebih
meningkatkan daya serap siswa dalam memahami pesan-pesan pembelajaran. Kehadiran
media mempunyai arti yang cukup penting dalam proses belajar mengajar. Karena dalam
kegiatan belajar mengajar, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan
menghadirkan media sebagai perantara.
Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat dianjurkan karena
untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Media pembelajaran juga digunakan dalam upaya
peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu media juga
merupakan sarana yang membantu proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan
indera pendengaran dan penglihatan. Dengan adanya media dapat mempercepat proses
pembelajaran karena dapat mempercepat pemahaman murid.
Guna meningkatkan hasil belajar peserta didiknya, guru harus selalu berupaya dengan
berbagai strategi, termasuk diantaranya adalah dengan menggunakan media belajar yang
efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Media belajar merupakan sarana bagi guru
untuk mempermudah penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Media belajar
juga merupakan sarana bagi peserta didik untuk mempermudah pencapaian hasil belajar yang
diinginkan. Media belajar yang tepat akan membuat peserta didik lebih termotivasi, lebih
aktif, dan lebih mudah mencerna ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya selama
proses pembelajaran, serta membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan.
Wiranata menjelaskan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang
melalui indera memiliki komposisi sebagai berikut: 75% melalui penglihatan (visual), 13%
melalui pendengaran (audio), 6% melalui sentuhan, dan 6% melalui penciuman dan
pengecap.Begitu dominannya pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui visual membuat
media pembelajaran visual menjadi sangat penting kedudukannya dalam proses belajar
mengajar. Oleh karena itu makalah ini akan membahas tentang penggunaan media visual pada
pelajaran PPKN dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas VII sekolah menengah
pertama.
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RUMUSAN MASALAH
a) Bagaimana media visual berperan untuk meningkatkan konsentrasin siswa?
b) Apa saja faktor yang menghambat guru dalam menggunakan media visual?
TUJUAN PENELITIAN
a) Mengetahui peranan media visual untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam mata
pelajran ppkn SMPN 1 Surakarta.
b) Faktor-faktor yang menghambat guru dalam menggunakan media visual pada pada
mata pelajaran PKn.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada saat melaksanakan Magang 2 pada mata kuliah Profesi
Kependidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Variabel dalam penelitian ini hanya terdiri dari
satu variabel yang di sebut variabel tunggal yaitu “penggunaan media pembelajaran”,
penilitian ini berSifat deskriptif yang mendeskripsikan jenis-jenis media pembelajaran PKn
yang digunakan di kelas, bagaimana peranan media pembelajaran metode visual untuk
meningkatkan pemahaman pemahaman peserta didik.
Dalam penilitian ini mengunakan teknik wawancara sebagai instrument untuk
menunjang data yang diperlukan data yang diperoleh dari wawancara terhadap guru
pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama 1 Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa peranan media pembelajaran sangatlah
penting dan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena dapat; (1), sehinggah
pesan dapat disampaikan sesuai dengan yang dimaksud atau Penyebaran informasi secara
meluas, merata, cepat, seragam dan terintegras yang diinginkan. (2) Teknologi dapat
menyajikan secara logis ilmiah dan sistematis serta mampu melengkapi, menunjang,
memperjelas konsep-konsep, prinsip-prinsip atau proporsi materi pelajaran. (3) Teknologi
pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, dan dapat menyajikan secara menarik,
lebih-lebih jika disertai dengan kemampuan memanfaatkanya.
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Secara umumnya peranan media pembelajaran dapat memperlancar interaksi antara
guru dengan peserta didik sehinggah kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efesien. Menurut
Muhamad Ali (1992:89) alat peraga atau media pengajaran diartikan sebagai sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan
kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar.Penggunaan media pembelajaran
harus pula sesuai dengan sumber pembelajaran yang digunakan, bukan hanya sekedar
menggunakan media namun, harus di gunakan sesuai dengan materi yang akan di ajarkan
sehingga, dapat terlihat jelas keefektifan media pembelajaran yang digunakan.
Dalam peralihan ilmu itu seseorang guru sangat tergantung dari media pembelajaran
yang disediakanya, yang akan mendukung prosese belajar mengajar. Sehingga guru harus
membuat media pembelajran semenarik mungkin demi kelangsungan proses belajar
mengajar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat bahwa ada berbagai faktor
yang menyebabkan penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran PPKn di SMPN 1
Surakarta menjadi optimal, antara lain disebabkan:
1. Faktor kurangnya dana dalam melengkapi fasilitas Media pembelajaran yang
memadai, sehinggah dalam proses pembelajaran yang direncanakan berjalan dengan
lancar akhirnya memakan waktu yang cukup lama.
2. Faktor waktu yang tersedia tidak cukup, sehingga materi yang disajikan oleh para guru
tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh para peserta didik. Begitu pula guru
tidak dapat mengembangkan materi yang diajarkan tersebut. Jam bidang studi ysang
hanya dua sampai tiga kali seminggu mengakibatkan proses pembelajaran sedikit agak
terlambat.
3. Faktor peserta didik karena masih harus mempertimbangkan kemampuan
keterampilan awal, seperti membaca, mengetik dan menggunakan komputer dan
karakteristik peseta didik lainya. Sehinggah proses pembelajaran yang sebelumnya
direncanakan berjalan dengan lancar, akhirnya memakan waktu yang banyak untuk
menyelasaikannya.
4. Kemampuan pendidik atau Guru. Masih ada guru yang kurang paham menggunakan
media gambar ini dikarena pengetahuan guru masih kurang dan Pengkreatif seorang
guru dalm membuat media gambar haruslah sekretif mungkin sehinggah peserta didik
tertarik untuk belajar.
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5. Kendala Penggunaan Media pembelajaran. Media pembelajaran seharusnya
membantu atau menunjang proses pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar
atau konsentrasi belajar peserta didik. Namun pada kenyataanya

ada media

pembelajaran yang memakan waktu cukup lama untuk pengaplikasiannya.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
yaitu: (1) Peranan Media gambar (visual ) dalam meningkatkan konsentrasi belajar peserta
didik dalam mata pelajaran PPKn di SMPN 1 Surakarta, ialah adanya penyebaran informasi
secara meluas dan merata sesuai dengan yang direncanakan, memudahkan guru dalam
menyajikan atau menyampaikan materi yang akan disampaikan dan peserta didik lebih mudah
menyerap materi yang disampaikan, mampu menarik perhatian peserta didik sehinggah dapat
tercapainya proses pembelajaran yang efektif, meningkatkan konsentrasi belajra belajar
peserta didik, merangsang pemikiran peserta didik untuk ikut memberikan tanggapan atau
argument, apabila media yang disajikan dan menarik. Dan perananya lain disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif.
Sebagai upaya untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik. (2) Faktor-faktor yang
menghambat guru dalam penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran PPKn di
SMPN 1 Surakarta yaitu :(a) Faktor kurangnya dana, (b) Faktor waktu yang tersedia tidak
cukup, (c) Faktor kondisi peserta didik, (d) Kemampuan pendidik atau Guru dan, (e) Kendala
Penggunaan Media pembelajaran.
Setelah menguraikan tentang bagaimana peranan media pembelajaran pada mata
pelajaran PPKn di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: (1) Diharapkan
kepada pemerintah maupun pihak kepala sekolah untuk melengkapi fasilitas dan sarana
pendidikan utamanya media pembelajaran yang kurang memadai. (2) Agar para guru berusaha
mengembangkan diri dan memperluas wawasan dalam rangkah mempersiapkan proses
pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah dan kemampuan mendiseain media
pembelajarn semenarik mungkin. (3) Agar peserta didik selalu menjaga dan memelihara
fasilitas pendidikan yang disediakan di sekolah-sekolah, termasuk media pembelajaran PPKn,
karena walau bagaimanapun hebatnya media yang disediakan oleh pihak terkait kalau bukan
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keikhlasan dan kepedulian para siswa 34 untuk menjaganya, niscaya tidak akan bertahan lama
(cepat rusak).
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Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Penguatan
Pendidikan Politik Melalui Partisipasi Siswa (Studi pada Siswa Kelas XI Studi di
MAN 1 Karanganyar Tahun 2016)
Sigit Dwi Nugroho
Mahasiswa PPKn FKIP UNS
sigitdwinugroho@student,uns.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan Strategi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar.
2) menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam membangun pendidikan politik melalui partisipasi siswa. 3)
mengetahui dampak strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan pendidikan
politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, tempat dan dokumen. Berdasarkan
hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa dilakukan
melalui kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas. Strategi guru
meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan potensi
yang dimiliki peserta didik. 2) Faktor pendukung strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan
adalah faktor misi sekolah, faktor alokasi waktu pelajaran, faktor kegiatan yang
diselenggarakan sekolah, faktor fasilitas pembelajaran yang lengkap, faktor kompetensi
pedagogik guru, dan faktor kemampuan siswa. Sedangkan faktor penghambat yakni: a) faktor
internal , seperti faktor siswa yang masih ramai sendiri ketika pembelajaran dan kadang guru
hanya fokus pada transfer knowledge. b) faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan
keluarga dan teman sebaya. 3) Dampak dari strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan
terhadap penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa peserta didik antara lain: a)
saling toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan, b) berani bertanya dan
mengemukakan pendapat, c) menjaga kebersamaan dan d) berpartisipasi aktif.
Kata Kunci : Strategi Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Partisipasi
Siswa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan merupakan bagian integral didalam
menciptakan

tatanan

kebangsaan,

pendidikan

merupakan

proses

mendidik

dan
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mengembangkan potensi warga negara. Pendidikan yang memerdekakan yang bisa membawa
perubahan kesemua elemen. Pendidikan yang tak hanya untuk menciptakan gelar namun
tentang menciptakan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada.
Usaha

menciptakan

warga

negara

yang

baik

pendidikan

pancasila

dan

kewarganegaraan menjadi garda terdepan dalam membangun dan menyadarkan hakikathakikat kewarganegaraan Melalui proses pembelajaran PKn siswa akan terus menyimpan
dalam memori jangka panjangnya, sehingga dalam menapaki kehidupan selanjutnya, siswa
akan memiliki pandangan positif terhadap politik dan dapat berperilaku politik dengan bijak.
Pada gilirannya, dalam waktu mendatang generasi muda Indonesia akan menjadi generasi
yang cerdas dalam hal politik dan menjadi penerus para pendahulu.
Tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik
memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti
korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa
lainnya; 4) berinteraksi dengan bangsabangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi51
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara
yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara 52
Sedangkan menurut Wahab dan Sapriya menyatakan bahwa, ”tujuan PKn hendaknya
disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, tidak hanya membangun warga
negara yang baik melainkan membangun warga negara yang memiliki kecerdasan untuk
menghadapi tantangan kehifupan saat ini”. Lebih lanjut Wahab dan Sapriya mengemukakan
bahwa:
“Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh seorang warga negara adalah kecerdasan dalam
berbagai aspek, yakni kecerdasan dalam intelektual, emosional, sosial dan bahkan

51

WInarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi AKsara.
Komarudin Hidayat, A. A. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic knlowlegde). Jakarta: Kencana
prenada kencana group.
52
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spiritual. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang warga negara diharapkan dapa
dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis berbagai masalah” 53
Sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru, Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru
ada 4 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi profesional. Dengan keempat kompetensi tersebut diharapkan seorang guru
mampu menciptakan susasana pembelajaran yang aktif dan inovatif, sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai.
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menuntut siswa juga harus memiliki
kemampuan afektif dan psikomotorik yang sejalan dengan komponen Pendidikan
Kewarganegaraan yaitu civic skills dan civic disposition. Kecerdasan berpolitik seharusnya
diimplementasikan tidak hanya di dalam kelas ketika proses pembelajaran, tetapi dalam
kehidupan di lingkungan sekolah juga harus diimplementasikan. Di Sekolah dalam upaya
membentuk kecerdasan politik melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang bernuansa demokrasi,
seperti pemilu OSIS, Pramuka, KBIT maupun PMR. Kegiatan ini sebagai bentuk
pembelajaran politik yang nyata dimana siswa dapat terlibat secara langsung.
Mulyasa mengatakan “Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya
mewujudkan tujuan pembangunan Nasional, khususnya dibidang pendidikan sehingga
perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional” 54
Menurut hasil pengamatan ketika peneliti Magang Kependidikan 1 di sekolah tersebut,
ada beberapa siswa masih cenderung pasif mengikuti kegiatan tersebut, terlihat dengan respon
siswa yang kurang antusias. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peserta didik di sekolah
tersebut masih kurang dalam komponen civic skills, ketrampilan mereka dalam
mengemukakan pendapat, berpartisipasi masih kurang.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai
strategi

guru,

kecerdasan

berpolitik,

dengan

judul

“Strategi

Guru

Pendidikan

Kewarganegaraan dalam Pendidikan politik melalui partisipasi siswa” (Studi pada Siswa
Kelas XI Studi di MAN 1 Karanganyar Tahun 2016)”

53

Abdul aziz wahab, s. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta
Mulyasa. (2008). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
54
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung strategi guru dalam penguatan
pendidikan politik melalui partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar?
3. Bagaimana dampak strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap penguatan
pendidikan politik melalui partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan:
1. Strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui
partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar.
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN 1
Karanganyar
3. Dampak strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar.

METODE PENELITIAN
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah MAN 1 Karanganyar yang berada di
Kabupaten Karanganyar pada Maret-April 2016. Jenis penelitian yang digunakan peneliti
adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan
obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta Mengenai
sumber data maka peneliti menggunakan sumber data yang berupa informasi, tempat dan
peristiwa, dokumen dan arsip. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data berupa : 1. Wawancara (Interview) 2. Observasi (Pengamatan) 3. Dokumen
dan arsip yang digunakan peneliti sebagai sumber data antara lain: dalam proses analisis data
terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat
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komponen tersebut adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4)
penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Temuan Penelitian
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam pendidikan politik melalui partisipasi siswa Pembahasan pendidikan
politik melalui partisipasi siswa dalam penelitian ini, akan membahas tentang upaya
membangun kecerdasan berpolitik sebagai sebuah usaha untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional yaitu warga negara yang cerdas dan demokratis. Untuk mempermudah pengkajian
permasalahan maka peneliti memilih data yang benar-benar dapat dipakai dalam memecahkan
permasalahan dalam penelitian ini, sehingga data-data tersebut dapat menjawab rumusan
masalah yang sudah ditentukan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang beberapa aspek, yaitu
sebagai berikut:
1. Strategi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui
partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar.
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar
3. Dampak strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar.
Aspek – aspek yang sudah disebutkan di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar.
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Guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat besar dalam
mengembangkan kemampuan siswa, strategi merupakan suatu keterampilan untuk
melaksanakan suatu kebijakan tertentu berdasarkan suatu prosedur atau langkah-langkah guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Supriyadi “Fungsi atau peran guru ialah sebagai
“director of learning” (direktur belajar). Artinya setiap guru diharapkan untuk pandai
mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan belajar mengajar”55
Bahwa

dalam

memahami

karakteristik

peserta

didik

perlu

mengetahui

perkembangan kognitif dari masing-masing anak, sehingga guru mengetahui kapasitas apa
yang harus diberikan dan menjadi hak peserta didik. Kemudian terkait dengan kepribadian
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting, diperlukan pendekatan kepada
peserta didik yang kepribadiannya dapat dikatakan kurang baik. Sedangkan identifikaasi
bekal ajar di awal belum dilakukan oleh guru Menurut pendidik pelajaran PKn biasanya yang
kognitifnya bagus juga mempunyai skills yang bagus. Kemudian pemahaman secara sosial,
dan moralnya dapat di lihat ketika proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan perilaku
peserta didik
Guru Pendidikan Kewarganegaraan telah merancang pembelajaran dalam
menyiapkan materi tentang demokrasi maupun yang bermuatan nilai-nilai demokrasi sebagai
upaya membangun pendidikan politik melalui partisipasi siswapada peserta didik. Sedangkan
hasil analisis dokumen terhadap RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran) yang digunakan
guru ketika mengajar, dapat diketahui guru merancang pembelajaran dalam menyiapkan
materi pembelajaran pada RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran).
Komponen pengelolaan pembelajaran pada kompetensi pedagogik berpolitik
dilaksanakan dengan tanya jawab, dan diskusi sehingga terjadi interaksi antara siswa dan
mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Selain itu, dalam mengelola kelas guru
juga memanfaaatkan fasilitas di kelas maupun alat-alat belajar yang berupa media power
point, gambar-gambar dan internet guna menambah sumber belajar peserta didik untuk
mencari materi-materi yang relevan dengan pembelajaran. Dalam memfasilitasi peserta didik
untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dilakukan pada kegaitan belajar mengajar
55

Supriyadi. (2011). Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu. (Supriyadi, 2011)
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di kelas, sedangkan Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan pelbagai potensi
nonakademik bisa melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah.
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN
1 Karanganyar
a. Faktor Pendukung
1) Faktor misi sekolah, Misi pertama MAN 1 Karanganyar adalah “Menyelenggarakan
pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian peserta didik dalam
mengembangkan kompetensinya.”. dapat dimaknai bahwa kompetensi guru sangat diperlukan
khususnya dalam pengelolaan kelas yang berkualitas, dan menghasilkan lulusan yang cerdas
baik kecerdasan intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. 2) Faktor kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan sekolah sebagai upaya membangun kecerdasan berdemokrasi. Seperti
kampanye dan pemilihan ketua OSIS) 3) Faktor fasilitas pembelajaran yang lengkap seperti
white board, LCD dan jaringan internet yang cukup di setiap kelas. 4) Faktor komponen
kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri seperti pemahaman
terhadap peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang
dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan potensi peserta didik.
b. Faktor penghambat
1) Faktor Internal, Secara rinci, faktor internal yang menghambat pelaksanaan proses
pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kecerdasan berpolitik,
yakni: a) Masih ada peserta didik yang ramai sendiri ketika sedang mengikuti pembelajaran.
Pada dasarnya kondisi kelas yang kurang kondusif akan berpengaruh pada proses
pembelajaran dan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya kecerdasan berdemokrasi.
Sebab peserta didik yang ramai sendiri cenderung tidak memperhatikan pembelajaran. b)
Materi pendidikan Kewarganegaraan yang banyak sehingg memaksa guru kadang
mengabaikan transfer value dan fokus pada transfer knowledge.
2)

Faktor

eksternal yang

menghambat

kompetensi pedagogik guru pendidikan

Kewarganegaraan dalam membangun kecerdasan berdemokrasi pada peserta didik kelas VIII
(delapan) di SMP Negeri 1 Kebakkramat yakni: Faktor lingkungan, seperti keluarga
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disebabkan karena kurangnya komunikasi antara peserta didik dengan orang tua karena
kesibukan orang tuanya sehingga pergaulan peserta didik kurang pengawasan. Selain itu
lingkungan pergaulan juga berpegaruh. Apalagi usia peserta didik sekolah menengah pertama
yang masih sering ikut-ikutan teman dan belum jelas maksud dari suatu tindakan..
3. Dampak strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan
politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar
Politik yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam
berpolitik didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat
melakukan peranannya dalam demokrasi serta menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam
pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. bahwa peserta didik sudah cukup memiliki
kecerdasan berdemokrasi dan dapat menunjukkan dalam tingkah laku, yaitu: Toleransi, saling
menghargai dan menghormati terhadap perbedaan pendapat. Hal ini ditunjukkan dengan
berbicara yang santun terhadap perbedaan pendapat dan bersedia menerima masukan maupun
saran dari guru atau antar peserta didik. Berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Hal
ini ditunjukkan dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari guru dan mau menerima
masukan dari guru. Berpartisipasi aktif, Hal ini ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan diluar
pembelajaran. Misalnya, kampanye dan pemilihan ketua OSIS, Pramuka, PMR dan KBIT
Hasil temuan penelitian dengan teori menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan
partsipasi belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Namun, secara garis
besar perilaku yang ditunjukkan peserta didik relevan civic skills dalam komponen pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.
KESIMPULAN
Strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswapada pelaksanaan pembelajaran di MAN 1 Karanganyar, merupakan
upaya yang sangat positif untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang
demorkatis di lingkungan pelajar. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya baik,
karena masih adanya siswa yang ramai sendiri, maka diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan
pembelajaran yang berkualitas agar tercipta suasana yang kondusif dan fokus terhadap
pelaksanaan pembelajaran.
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Strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik
melalui partisipasi siswa di MAN 1 Karanganyar didukung oleh sekolah yakni misi sekolah
dan alokasi pelajara Pendidikan Kewarganegaraan, Selain itu juga didukung fasilitas dan
kemampuan peserta didik yang notabene sudah baik. Sehingga guru PKn lebih mudah dalam
membangun pendidikan politik melalui partisipasi siswapeserta didik. Namun, selain
pendukung juga ada penghambat seperti faktor siswa yang masih ramai sendiri ketika proses
pembelajaran dan faktor lingkungan. Maka dibutuhkan metode pembelajaran yang baik dan
sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan dan sosialisasi terhadap wali peserta didik.
Dampak dari pendidikan politik melalui partisipasi siswa berpengaruh pada perilaku
peserta didik yang menunjukkan perilaku toleransi, saling menghargai dan menghormati
perbedaaan pendapat, berani bertanya dan mengemukakan pendapat, kebersamaan dengan
hidup rukun dan berpartisipasi aktif.
SARAN
1. Bagi Guru
Sebaiknya guru meningkatkan strategi dalam komponen pelaksanaan pembelajaran demi
terciptanya suasana kelas yang kondusif dan peserta didik fokus ketika pembelajaran
berlangsung. Hendaknya semua pendidik berperan dalam membangun pendidikan politik
melalui partisipasi siswadalam rangka membentuk warga negara yang cerdas dan baik (smart
and good citizen).
2. Bagi Peserta didik
Peserta didik menyimak dan memperhatikan guru saat kegiatan pembelajaran, Peserta didik
bermain peran menerapkan ilmu yang telah didapat ketataran praktis
DAFTAR PUSTAKA
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PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK
Salman Al Afif
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Kangmaman1996@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Tingkat kesadaran siswa untuk
memperkuat karakter bangsa (2) faktor – faktor yang mempengaruhi lemahnya karakter
bangsa dalam diri peserta didik (3) solusi atau penyelesaian masalah terhadap lemahnya
kesadaran siswa untuk memperkuat karakter bangsa.Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
yang diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data
yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara,
observasi serta analisis dokumen.Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah (1) masih
banyak siswa yang memiliki karakter bangsa yang lemah di dalam dirinya, masih banyak
peserta didik yang membolos maupun tidak serius dalam melaksanakan upacara bendera rutin
yang dilakukan setiap hari senin. (2) selain itu masih banyak peserta didik yang merokok di
sekolah dan juga tawuran sesama peserta didik. (3) guru sudah melakukan berbagai upaya
untuk menyadarkan peserta didik dengan cara pemberian sanksi kepada peserta didik.
Kata kunci :peran, karakter ,peserta didik,bangsa.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan karakter mengajarkan cara berpikir dan perilaku yang menbantu individu
untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara yang dapat
membantu peserta didik untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter.56
Di dalam dunia pendidikan sejumlah mata pelajaran dapat membentuk karakter
bangsa, salah satu diantaranya adalah mata pelajaran PPKn. PPKn merupakan mata pelajaran
yang mengajarkan nilai-nilai pancasila untuk membentuk kepribadian yang memiliki karakter
bangsa yang kuat. PPKn tidak cukup hanya pada penghafalan, melainkan PPKn diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dalam bentuk

perbuatan, nilai-nilai yang

terkandung dalam pancasila bukan untuk dihafal melainkan untuk dipraktekan dalam
56

Zaenal Aqib, Sujak,2011, Panduan Dan Aplikasi Pendidikan Karakter. Bandung : Yarma Widaya
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kehidupan nyata. Oleh karena itu pembelajaran PPKn perlu mengutamakan perilaku. Dewasa
ini PPKn sangatlah penting dalam mewujudkan pribadi bangsa yang berkualitas. Dan PPKn
haruslah mampu menumbuhkan kemandirian, sehingga peserta didik dapat tumbuh sebagai
manusia yang berkualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi di era
globalisasi ini PPKn dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Untuk memperkuat nilai-nilai pancasila maka PPKn diharapkan dapat membentuk
karakter peserta didik yang memiliki karakter bangsa yang kuat. Sudah saatnya bagi tiap
sekolah untuk melaksanakan kembali Pancasila sebagai acuan dasar dalam membentuk
karakter peserta didik. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui
pendidikan karakter. Akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai kesopanan,
budi pekerti seakan telah diabaikan yang mengakibatkan perilaku peserta didik banyak
melakukan penyimpangan.57 Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal
rokok,tawuran, narkoba, seks bebas, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Tindakan
kenakalan remaja tersebut dipicu oleh hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami misalnya
: pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja, hanya untuk memberikan hadiah kepada
mereka yang disukainya dengan maksud untuk membuat kesan yang baik atau mengagumkan,
merokok di sekolah pun dilakukan peserta didik seolah-olah agar terlihat keren dan dijadikan
kebanggaan tersendiri.
Melihat permasalahan di atas

pendidikan karakter sangat dibutuhkan dalam

pendidikan saat ini. Karena hanya dengan pendidikan karakter sajalah yang bisa mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu juga guru di sekolah sangat berpengaruh
dalam pembentukan karakter peserta didik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
mencoba

untuk

mengkaji

secara

lebih

mendalam

mengenai

peranan

guru

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa faktor yang dapat membentuk karakter peserta didik di SMA ISLAM 1
SURAKARTA ?

57

Zuriah Nurul, 2008, Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan. Jakarta: Bumi
Aksara
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2. Bagaimana upaya guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMA ISLAM
1 SURAKARTA dalam membentuk karakter peserta didik ?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat membentuk karakter peserta didik di
SMA ISLAM 1 SURAKARTA.
2. Untuk

mengetahui

bagaimana

upaya

guru

pendidikan

pancasila

dan

kewarganegaraan di SMA ISLAM 1 SURAKARTA dalam membentuk karakter
peserta didik.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk
memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang ada di lapangan, yakni mengenai “PPKn
dalam mewujudkan pembentukan karakter peserta didik SMA ISLAM 1 SURAKARTA ”.
Peneliti menggunakan metode deskriptif dikarenakan data-data yang dikumpulkan berupa
kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sehingga laporan penelitian akan berisi data-data
untuk memberi gambaran pada penyajian laporan tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Masnur Muslich (2011 : 84) menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan
adat istiadat.58 Jika kita simpulkan karakter adalah akhlak atau moral yang sudah tertanam
dalam pikiran, dengan kata lain karakter itu sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan oleh
lingkungan keluarga. Pembentukan karakter anak memang semestinya dilakukan oleh orang
tua. Namun, ketika anak berada di sekolah, maka yang menjadi orang tua anak adalah guru.
Sehubungan dengan perannya sebagai pembentuk karakter anak di sekolah, maka guru
dituntut untuk sungguh-sungguh menjalankan peran tersebut, karena salah membentuk
karakter anak akan berakibat fatal bagi kehidupan anak. 59 Oleh karena itu guru memiliki
58

Masnur Muslich, 2012, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Jakarta: Bumi
Aksara.
59
Sjarkawi, 2008, Pembentukan Kepribadian Anak, Jakarta: Bumi Aksara
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peran penting dan strategis bagi setiap pembaharuan pendidikan, hal ini yang menuntut guru
untuk memiliki cara bertindak untuk menanamkan pendidikan karakter.
Seorang guru harus menjadi seorang pengasuh bagi peserta didik, menjadi panutan
dan teladan untuk dicontoh oleh peserta didik, guru pula harus menjadi pembimbing untuk
membimbing anak didiknya yang memiliki integritas dan kedisiplanan dalam kehidupan
sehari-hari. Namun upaya pembentukan karakter anak merupakan hal yang tidak mudah
dijalankan oleh seorang guru. Guru akan kesulitan dalam membentuk karakter anak, jika tidak
ada dukungan dari keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan peserta didik.
Pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara guru, keluarga dan
masyarakat.60 Peranan guru dalam pembentukan karakter di sekolah sebagai contoh atau
teladan bagi anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu seorang guru
haruslah memberi contoh yang baik, segala tingkah lakunya tidak bertentangan dengan
norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat.
Segala bentuk penyimpangan tidak akan terjadi jika guru, orang tua dan masyarakat
mampu memberikan teladan yang baik bagi anak, potensi untuk berbuat yang melanggar
norma, aturan itu akan semakin kecil. Jadi seorang guru harus bisa menjadi orang tua kedua
bagi peserta didik di sekolah, agar peserta didik merasa nyaman dan terbuka kepada guru
disekolah. Sehingga nantinya guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta
diidk, dan bisa mengarahkan mereka kearah yang lebih baik lagi dalam mencari jati diri
mereka yang berkarakter kuat. Dan sebagai guru PPKn penanaman karakter tidak lepas dari
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
Disini Pendidikan pancasila dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembentukan
karakter peserta didik, karena pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa
dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik
yang pada hakikatnya adalah warga negara Indonesia. 61 Jadi tentunya guru PPKn dalam
membentuk karakter peserta didik memiliki peranan yang sangat penting. Karena PPKn

60

https://goeroendeso.wordpress.com/2011/09/13/nilai-nilai-karakter-di-sekolah/ diakses pada 14 April 2018
pukul 20.19
61

https://h4dyme.wordpress.com/2010/05/17/hakikat-fungsi-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan-di-sd/
diakses pada 14 April 2018 pukul 19.23
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merupaka pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik dalam
kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,
peserta didik diharapkan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila
sehingga terciptalah generasi bangsa yang cerdas dan bermoral.
KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan keluarga, lingkungan,
dan guru dapat mempengaruhi terbentuknya karakter bangsa pada diri peserta didik.
Pemberian materi di kelas oleh guru diharapkan dapat mengacu dan menekankan pada tujuan
pembelajaran mengenai implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentunya guru PPKn
dalam membentuk karakter peserta didik memiliki peranan yang sangat penting. Karena PPKn
merupakan pelajaran yang

bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,
peserta didik diharapkan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila
sehingga terciptalah generasi bangsa yang cerdas dan bermoral.
SARAN
Dari uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Sekolah harus lebih mesosialisasikan tentang pendidikan karakter kepada peserta didik.
2. Kepala sekolah diharapkan mengupayakan peningkatan pemahaman orang tua peserta
didik terhadap pendidikan karakter terutama di lingkungan keluarga, sehingga anak dapat
memiliki karakter yang baik.
3. Pihak sekolah diharapkan membuat suatu program atau kebijakan yang berkaitan dengan
pendidikan karakter.
4. Perlu adanya peranan pemerintah dalam penerapan kebijakan

pendidikan karakter

disekolah. Perlunya diadakan pelatihan- pelatihan atau diklat mengenai pendidikan
karakter, baik untuk kepala sekolah maupun guru sehingga nantinya dapat menghasilkan
guru-guru yang berkarakter, dimana nantinya sangat berguna pada penerapan pendidikan
karakter di sekolah.
5. Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan lagi perannya dalam menangani masalahmasalah yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pendidikan karakter disekolah.
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PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN MINAT
BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA DALAM MENGIKUTI KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR
Agil Prakasa
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Agilprakasa1997@gmail.com

ABSTRAK
Media Audio Visual merupakan media yang menggabungkan antara media audio dan
visual, media ini dapat merangsang indra penglihatan dan pendengaran secara bersamaan.
Paper ini akan membahas mengenai solusi guru dalam menyampaikan materi pada saat
kegiatan belajar mengajar, yang notabennya siswa pada era modern sekarang ini kurang
memiliki antusias dan sikap aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Penerapan Media Audio Visual dalam kegiatan
belajar mengajar (2) Kelebihan dan manfaat Media Audio Visual untuk meningkatkan minat
belajar siswa serta keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Nantinya sumber data yang akan diperoleh yakni dari study pustaka.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian
adalah dengan analisis dokumen dan literature. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah (1) Dengan menerapkan media audio visual diharapkan siswa nantinya akan
mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dengan begitu secara tidak langsung minat belajar
siswa akan bertambah, dan jika minat siswa di masing-masing individu bisa meningkat, maka
suasana di dalam kelas akan lebih aktif dan kondusif. (2) Nantinya apa yang dipelajari itu
akan berguna di kemudian hari, yakni membantu peserta didik selalu mempunyai minat
belajar sendiri, dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan, dan tidak membosankan
Kata Kunci : media pembelajaran, audio visual, pembelajaran PPKn
PENDAHULUAN
Seiring perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini, pendidikan
merupakan suatu hal yang wajib dan dampak nya sangat signifikan bagi perkembangan dan
kemajuan suatu negara. Pendidikan juga disebut sebagai bekal per masing-masing individu di
belahan dunia, hal tersebut merupakan value dari masing-masing individu untuk mengejar
cita-cita serta kehidupan yang diinginkan. Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk
memajukan sebuah negara. Dunia pendidikan saat ini khusunya di Indonesia banyak memiliki
beragam cara pembelajaran yang di lakukan oleh guru-guru di setiap sekolah yang tersebar di
penjuru Indonesia. Seiring berkembangnya zaman teknologi informasi dan dunia hiburan
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semakin pesat, sehingga peserta didik lebih tertarik dengan film, internet, sinetron yang akan
menjadi guru mereka ketimbang mendengarkan penyampaian materi oleh guru yang ada di
dalam kelas. Maka demikian guru di era modern sekarang ini di tuntut untuk menciptakan
kegiatan pembelajaran yang menarik dan menghibur.
Berbicara mengenai pembelajaran, ada dua aspek yang terpenting yakni aspek
pendidik (guru) dan aspek penerima pendidik (siswa). Oleh karena itu pendidikan merupakan
proses, maka proses yang terjadi adalah belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar satu
hal yang perlu dipersiapkan guna menunjang dalam penyampaian materi pembelajaran dan
keberhasilan suatu pendidikan yakni media pendidikan62. Media pembelajaran hendaknya
dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan dibaca. Walaupun banyak terdapat batasan mengenai
media, tetapi sekian batasan tersebut pada intinya adalah ada persamaan diantaranya bahwa
media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian dan minat serta perhatian peserta
didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi secara kondusif dan aktif63.
Pada masing-masing individu peserta didik pasti mempunyai keinginan untuk
mendapatkan nilai yang memuaskan, untuk mencapai nilai yang memuaskan tersebut
tentunya peserta didik harus memahami materi-materi yang di sampaikan oleh guru. Namun
ketika dalam berproses peserta didik mendapatkan guru yang membosankan maka peserta
didik tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, malah mengantuk,
mengobrol, bahkan bercandaan sama teman sebangku. Disinilah nanti peran dari guru dalam
menggunakan media-media pembelajaran akan terlihat.
Penggunaaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi hambatan seperti
sikap pasif peserta didik, kurang antusias nya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran,
dengan begitu media dapat berfungsi menciptakan kegairahan belajar serta dapat
memungkinkan peserta didik belajar sendiri dengan kemampuan dan minatnya. Dengan
demikian untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan pada saat KBM, maka disusunlah
makalah ini untuk membantu guru dalam menambah strategi ketika kegiatan pembelajaran
berlangsung, serta para guru dapat memahami media audio visual.

62
63

H. Edy Tri Sulistyo, dkk. 2011. Media Pendidikan dan Pembelajaran di Kelas. Surakarta : UNS Press
Arief S. Sadiman, et al. 1986. Media Pendidikan. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali
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METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. nantinya sumber data
yang akan diperoleh melalui study ilmiah, dengan mengumpulkan berbagai data melalui
jurnal maupun buku. Teknik yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode
menyimak dari bebagai macam sumber data. Setelah itu data dikumpulkan dan dianalisis
membandingkan data yang sama dengan tokoh yang berbeda, mencari data yang relevan.
Tahap berikutnya yakni penyajian hasil analisis data. Hasil analisis tersebut disajikan dalam
bentuk artikel atau karya tulis, yang berisi kata-kata dan penjelasan mengenai permasalahan
tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN MEDIA AUDIO VISUAL
a. Media Pembelajaran
Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini, khususnya
teknologi informasi, tentu dampaknya sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan
penerapan strategi (cara) pembelajaran. Dilihat dari pesatnya perkembangan dan kemajuan
teknologi tersebut guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran sebagai sarana
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
dari pembelajaran itu sendiri.
Dalam bukunya (Wina Sanjaya, 2006) beliau berpendapat bahwa proses pembelajaran
merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi selalu melibatkan tiga
komponen pokok, yakni komponen pengirim pesan (guru), komponen penerima pesan
(peserta didik), dan komponen pesan tu sendiri yang biasanya berupa mata pelajaran.
Terkadang pada saat proses kegiatan pembeljaran berlangsung sering terjadi kegagalan dalam
komunikasi. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut guru
dapat menyusun dan menerapkan media pembelajaran64.
Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin Medius yang secara harfiah berarti
perantara, atau pengantar. Lebih khususnya pengertian media dalam proses pembelajaran
diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, elektronis, untuk menangkap, memproses, dan

64

Dr. Wina Sanjaya. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan. Jakarta : Kencana
Prenada Media
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menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala
sesuatu yang dipergunakan untuk menyalurkan pesanm merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, kemauan dan minat siswa. Sehingga dapat terdorong dan termotivasi dalam proses
pembelajaran65.
Dientje Burman Rumampuk (1988) dalam bukunya, menyebutkan beberapa hambatan
dalam proses komunikasi yakni :
1. Verbalisme artinya ketergantungan pada pengunaan kata-kata peserta didik dapat
menyebutkan kata tetapi tidak mengerti makna kata tersebut. Hal tersebut terjadi biasanya
jika pendidik hanya menggunakan keterangan secara lisan dalam proses belajar mengajar.
2. Kesalahan penafsiran artinya istilah yang sama dapat ditafsirkan berbeda-beda. Hal ini
dapat terjadi jika guru dalam menjelaskan istilah tersebut tidak menggunakan media
misalnya gambar yang dapat memperjelas penafsiran.
3. Perhatian yang tidak terpusat, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya konsentrasi
peserta didik, melamun, sebab dari melamun tersebut bisa karena cara penyampaian
materi yang monoton sehingga peserta didik kuraag antusias dalam memperhatikan apa
yang dijelaskan oleh guru di depan kelas.
4. Keadan fisik atau lingkngan sekitar yang meggangu pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung, seperti panasnya ruangan kelas, kurangnya cahaya di ruang kelas, serta
penempata media yang tidak tepat. Hal hal tersebut cukup mengganggu.
Dengan adanya berbagai jenis hambatan dalam proses belajar mengajar, seringkali
proses komunikasi belajar megajar berlangsung secara secara tidak efektif dan efisien. Untuk
mewujudkan efektifitas dalam proses belajar mengajar, salah satu strategi belajar yang dapat
menyalurkan materi dengan baik yakni pemanfaatan media audio visual dapat menjadi solusi
dalam mengatasi perbedan belajar, minat peserta didik, dan keaktifan peserta didik 66.
b. Media Audio Visual
Jika dilihat dari kaca mata perjalanan sejarah, dunia pendidikan sudah mengalami
empat tahap perubahan, dari segi penyampaian materi pelajarannya. Perkembangan
pendidikan yang petama adalah ketika dalam masyarakat tumbuh suatu profesi baru yang
disebut sebagai guru, yang mana tugas dari guru tersebut bertanggung jawab atas pendidikan
65
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untuk mewakili orang tua nya jika anak sedang berada di sekolah. Demikian hal itu terjadi
maka pergeseran peranan pendidikan berubah, yang biasanya pendidikan hanya dilakukan di
rumah, maka sekarang berubah menuju ke pendidikan yang formal. Perkembangan
pendidikan yang kedua yakni berbeda dengan yang pertama tadi, perkembangan yang kedua
ini lebih pada ke perubahan dalam cara penyajian materi, yang di maksud adalah pada saat
penyajian materi sudah digunakan bahasa tulisan disamping bahasa lisan. Dalam
perkembangan pendidikan yang ketiga terjadi dari segi sarana dan prasarana, yang di maksud
adalah sudah ditemukan teknik percetakan yang memungkingkan diperbanyak bahan-bahan
belajar, bacaan-bacaan dalam bentuk buku, sehingga memudahkan peserta didik dalam
belajar. Perkembangan pendidikan yang keempat terjadi dengan mulai masuknya teknologiteknologi yang canggih berdasarkan kemajuan zaman67.
Media audio visual adalah jenis media yang mempunyai unsur suara serta
mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, contohnya video, film, dan lain-lain. Media ini
mempunyai kemampuan yang baik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada saat
kegiatan belajar mengajar, karena media ini sangat menarik sehingga peserta didik yang
menerima materi tidak mudah bosan. Di awal pembelajaran media harus menunjukan sesuat
yang dapat menarik perhatian para peserta didik. Hal tersebut diikuti dengan salinan logis
keseluruhan program yang dapat membangun minat, rasa berkelanjutan-sambung
menyambung dan kemudian menuntut pada rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran
tersebut.
Strategi atau sarana penggunaan media audio visual mempunyai cara dalam
penyampaian materi dengan memakai mesin-mesin mekanis dan elektronis agar dapat
menyampaikan pesan-pesan atau materi yang terdapat dalam media tersebut. Penyajian
secara audio visual jelas mempunyai perbedaan dengan media lain, media audio visual
mempunyai ciri-ciri yakni media ini memakai perangkat keras selama proses kegiatan belajar
mengajar, seperti mesin proyektor (film), tape recorder dan proyektor visual yang lebar.
Media audio visual mempunyai karakteristik :
a. Bersifat Linier.
b. Menyajikan visual yang dinamis.
c. Digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang.
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d. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak.
e. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behafiorrisme atau abstrak.
f. Berorientasi pada guru.
Pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga merupakan sistem pendidikan
yang konfensional dimana hampir seluruh kegiatan belajar mengajar dikelola penuh oleh
tenaga pendidik (guru) serta staff lembaga pendidikan. Dalam sistem ini tenaga pendidik
menyampaikan pengetahuannya tentang materi kepada peserta didik, ke dalam point-point
materi

bahasan yang nantinya berbentuk silabus. Biasanya kegiatan belajar mengajar

berlangsung dan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan metode cara mengajar di
dalam kelas bentuknya tidak beragam dan terbatas, biasanya metode hanya menggunakan
metode ceramah, dan pertemuan tatap muka 68.
Di dalam bukunya yang berjudul media pendidikan dan pembelajaran dikelas, Edy Tri
Sulistyo menjabarkan, bahwa ada nya kegunaan media audio visual sebagai sarana kegiatan
pembelajaran, sebagai berikut :
1. Memperjelas penyampaian materi agar tidak melulu berceramah atau bersifat verbal.
2. Media audio visual dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, sehingga nanti peserta didik
bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
3. Kegairahan dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran akan timbul.
4. Terciptanya interaksi antara siswa dengan guru 69.

2.

MANFAAT DAN KEGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL

a. Pemanfaatan media audio visual dalam kegiatan belajar mengajar bisa membantu
membangkitkan minat peserta didik dan keinginan peserta didik dalam mendengarkan
atau memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru, bahkan meningkatkan
motivasi serta berpengaruh terhadap psikologis peserta didik 70. Sedikit berbeda dengan
pendapat diatas kali ini menurut Sudjana dan Rivai (2009) mereka melontarkan pendapat
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adanya beberapa manfaat media audio visual dalam kegiatan proses belajar mengajar di
kelas terhadap siswa :
1. Membuat minat serta motivasi belajar peserta didik semakin meningkat, karena
pembelajaran dengan menggunakan media audio visual ini lebih menarik
ketimbang media lain.
2. Materi pembelajaran akan mudah tersampaikan dan dipahami oleh peserta
didik, dengan begitu nantinya peserta didik akan mudah mencapai tujuan dari
pembelajaran tersebut.
3. Metode serta sarana mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya melulu
komunikasi dengan menggunkan cara verbal melalui kata-kata.
4. Peserta didik akan lebih banyak melakukan aktifitas, sehingga suasana
pembelajaran didalam kelas akan lebih aktif dan kondusif71.
KESIMPULAN
Media pembelajaran adalah strategi penyalur pesan, dalam kegiatan belajar mengajar,
khususnya media Audio Visual sendiri merupakan salah satu sarana untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang ada pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dengan
tampilan yang menarik dan tidak membosankan media ini sering di pilih oleh guru dan disukai
oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dengan media audio visual ini,
karena pada saat kegiatan belajar mengajar peserta didik (siswa) akan lebih bergairah, tertarik
dan berminat dalam mendengarkan, memperhatikan materi apa yang akan disampaikan oleh
guru.
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PERAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM
PERlNDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN
Agista Rizky Narindra
Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
agistarizky16@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) upaya pemerintah untuk
melindungi hak tenaga kerja perempuan di Kota Surakarta ; (2) bagaimana kenyataan
dilapangan tentang perlindungan hak tenaga kerja perempuan di Kota Surakarta; (3)
Hambatan yang ditemukan dalam upaya perlindungan hak tenaga kerja perempuan di Kota
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kota Surakarta.
Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data yang
digunakan adalah model analisis interaktif, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data,
sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari
menganalisis beberapa dokumen di berbagai jurnal, masih ditemukan tindak deskriminasi
yang dilakukan terhadap kaum wanita. Deskriminasi dalam bekerja ini bisa ditemukan di
syarat untuk melamar pekerjaan , kontrak pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan.
Deskriminasi ini terkait dengan persamaan perempuan dalam hal menikah, mengandung, dan
persyaratan fisik dalam bekerja. Padahal dalam UU no 13 Tahun 2003 jelas mengatur bahwa
perempuan yang menikah, atau mengandung tidak dapat dijadika alasan untuk memecat
perempuan dari perusahaan. Dalam kenyatannya dilapangan sudah ada beberapa aspek yang
memberi kesempatan perempuan untuk setara dengan laki-laki bahkan ada beberapa aspek
yang memeperlihatkan bahwa perempuan diistimewakan. Hambatan yang ada dalam upaya
pemerintah hak adalah ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh
perempuan sehingga dari awal memang tidak diperkenankan adanya perempuan dalam
pekerjaan tersebut. Tidak maksimalnya kerjasama antar pemerintah dan perusahaan terkait
peraturan mengenai persamaan hak perempuan ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah
melakukan inspeksi setiap beberapa bulan sekali terkait dengan hak perempuan ini agar
perusahaan tertib dalam mennjalankan kewajibannya sebagai perusahaan terhadap
penyediaan faisilitas untuk perempuan . Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui
apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyamaratakan hak tenaga kerja
perempuan dan menjadikan perhatian agar perempuan tidak dipandangan sebelah mata.
Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Hak Perempuan, Tenaga Kerja
A. LATAR BELAKANG
Mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan. Dalam hal bekerja Perempuan
sering kali dibedakan posisinya, padahal statusnya sudah dilindungi hukum yang terdapat
dalam UU no 13 Tahun 2013. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai
sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian
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dan keadilan setiap orang. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha Hal
tersebut dilihat dari persyaratan dan kontrak yang dibuat oleh perusahaan. Di masa sekarang
ini wanita ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara ikut
bekerja baik di pabrik, industri- industri atau tempat lain tanpa memperhatikan hak-haknya.
Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi
keluarga. Sadar akan hal tersebut, peranan wanita Indonesia telah memperlihatkan dan
meningkatkan keikutsertaanya dalam pembangunan nasional sebagai pekerja wanita Dari
persyaratan ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan perempuan berpenampilan menarik
disertai dengan Data yang diperoleh dari International Labour Organization (ILO) jumlah
penduduk dari 121,9 juta penduduk yang aktif dalam perekonomian Rasio Kesempatan Kerja
terhadap Pendudukan Usia Kerja perempuan adalah 47.08, ini termasuk jumlah yang cukup
besar. Jika mayoritas penduduk Indonesia ini tidak mendapatkan hak bekerja yang cukup
akan terjadi banyak ketidakmasimalan produktif di Indonesia. Dalam UU 13 tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa pasal yang menjamin hak wanita untuk bekerja
di BAB IX, paragraf tiga. Mulai waktu kerja, kesempatan kerja, hamil dan menyusui diatur
dalam UU ini. 72
B. Rumusan Permasalahan
1. Bagaimana peran UU no.13 Tahun 2013 terhadap hak tenaga kerja wanita?
C. Tujuan
1. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran dari UU no. 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak tenaga kerja perempuan di
Indonesia.
B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan melalui proses studi pustaka yang dilakukan melalui berbagai
jurnal dan skripsi terkait pemenuhan hak tenaga kerja perempuan. Metode yang digunakan
adalah deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala

72

Lalu Husni. 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

463

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji
daripada merincinya menjadi variabe-variabel yang saling terkait. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan
untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan berupa peraturan Perundang undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, nternet atau literatur, dan bahan-bahan
lainnya
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil studi pustaka beberapa jurnal dan skripsi terkait perlindungan hak tenaga
kerja wanita di Surakarta. Maka untuk melakukan pembahasan perlu digunakan beberapa
indikator, dan berdasar pada buku yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto 73. didapatkan hasil
bahwa ada beberapa indikator perlindungan hak tenaga kerja perempuan yaitu :
1. Persamaan imbalan kerja;
2. Diskriminasi penerimaan kerja;
3. Cuti haid, melahirkan, keguguran;
4. Jamsostek;
5. Bekerja pada malam hari;
6. Pemberhentian hubungan kerja;
7. Kesehatan dan keselamatan kerja.
Hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Persamaan Imbalan Kerja

Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Pada Pasal
2 yang menyatakan hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan
berakhir pada saat hubungan kerja putus, Pasal 3 menyatakan Pengusaha dalam menetapkan
upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dari buruh perempuan untuk
pekerjaan yang sama nilainya. Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan
diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja Karena jenis kelamin, suku, ras, agama
dan juga status pekerja. 74 Hal tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan, menyamakan upah
73
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dan bonus pada masing-masing tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Karena pada
dasarnya sebagian besar perusahaan di Solo mennggaji tenaga kerjanya berdasarkan lama
kerja dari masing-masing tenaga kerja.
2. Deskriminasi Penerimaan Kerja

Pada Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diskriminasi masih
sering terjadi terutama dalam hal penerimaan tenaga kerja di perusahaan atau instansi
pemerintah, di mana tenaga kerja laki-laki lebih diutamakan dari tenaga kerja perempuan75.
Di perusahaan yang menjadi obyek studi pustaka tidak ditemuka adanya deskriminasi terkait
dengan penerimaan pekerjaan ini.
3. Cuti Haid, Melahirkan, dan Keguguran

Karena fungsi biologis yang hanya dimiliki tenaga kerja perempuan, maka ia
memerlukan perlindungan khusus. Namun seringkali perlindungan terhadap haid, kehamilan,
melahirkan dan keguguran diabaikan terutama bila dikaitkan dengan motivasi ekonomis dari
para pelaku di pasar kerja. Khusus yang berkaitan dengan hak cuti/ istirahat untuk perempuan
sebenarnya ada empat jenis cuti yaitu cuti haid, cuti melahirkan, cuti karena keguguran
kandungan dan istirahat pada jam kerja untuk menyusui bayi. Dari hak diatas, sebenarnya
perusahaan sudah memberikan hak cuti , tetapi untuk cuti haid sangat jarang digunakan tenaga
kerja wanita karena dirasa tidak mengganggu pekerjaan yang dilakukan.
4. Jamsostek

Tenaga kerja perempuan juga berhak atas jamsostek dalam pekerjaan, mengingat
mereka sebagai human asset dalam proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan UndangUndang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan
pekerjanya dalam program jamsostek karena memenuhi syarat-syarat antara lain :
a. Perusahaan berbadan hukum
b. Usaha sosial lainnya yang tidak berbentuk perusahaan dan mempunyai
pengurus

75
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c. Memperkerjakan pekerja 10 orang atau lebih atau telah mengeluarkan upah
Rp.1.500.000,00 atau lebih setiap bulannya.
Pada Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jamsostek, Pasal 3 dinyatakan sistem
jamsostek nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga. Pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan
tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan jaminan
sosial tenaga kerja berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja. Pada Pasal 20 ayat (2)
dinyatakan anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan. 76
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 153 yang memuat hak pekerja atau larangan yang tidak dapat
dijadikan alasan PHK oleh pengusaha, yang antara lain :
a. Pekerja sakit dengan keterangan dokter selam waktu tidak melampaui 12 bulan secara
terus-menerus,
b. Pekerja yang tidak masuk kerja karena alasan yang sah menurut Undang-Undang.
c. Pekerja menjalankan ibadah,
d. Pekerja menjalankan kewajiban Negara, Pekerja menikah,
e. Pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyususi
bayinya,
f. Pekerja punya hubungan darah/ prkawinan dengan pekerja lain dalam perusahaan
yang sama, kecuali diatur lain dalam PP atau PKB,
g. Pekerja mendirikan serikat pekerja atau menjadi anggota/ pengurus serikat pekerja,
h. Pekerja mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib karena melakukan tindak
pidana kejahatan,
i.

Karena perbedaan paham, agama, suku, warna kulit, golongan, aliran politik,
jenis kelamin, keadaan fisik, atau status perkawinan,

j.

Pekerja dalam keadan cacat tetap kecelakaan, sakit karena kecelakaan kerja
yang menurut keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

.
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
76

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
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Untuk melindungi keselamatan buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundangundangan. Keselamatan dan kesehatan kerja
harus dilaksanakan dan diterapkan di setiap tempat kerja asal memenuhi 3 unsur yaitu :
a. Adanya usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial,
b. Adanya sumber bahaya,
c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik terus-menerus maupun sewaktuwaktu.
Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja.

D. KESIMPULAN

Hak tenaga kerja perempuan ini merupakan bagian dari hak warga negara yang berhak
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa deskriminasi. Dari uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa UU No.13 Tahun 2013 sudah cukup baik dalam mengatur tentang
sistem ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perusahaan yang taat pada
UU ini ditambah dengan Undang-Undang penguat yang berhubungan dengan aspek
ketenagakerjaan yang relevan.
Kenyataan yang terjadi dilapangan terlihat cukup baik dilihat dari indikator yang
terdapat dalam uraian diatas. Beberapa perusahaan sudah mengimplikasikan dengan baik UU
tersebut.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan Undang-Undang ini relatif
baik, apalagi terhadap perusahaan berbadan hukum. Tetapi perlu diperhatikan juga,
pemenuhan perlindungan ini berada di dalam perusahaan yang sehat secara internal dan
finansial, tetapi tidak meuutup kemungkinkan jika hak tenaga kerja khususnya wanita tidak
diberikan di perusahaan yang masih bersifat usaha kecil dan menengah dan belum berbadan
hukum. Pemerintah harus lebih memperhatikan hak tenaga kerja ini diperusahaan yang lebih
kecil lagi.
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ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED
HEADS TOGETHER SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN
BERKONSTITUSI DALAM PEMBELAJARAN PKN
Akhmad Nur Fauzan
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta
akhmadnur_fauzan@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa
sebagai warga negara. Artinya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,
siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai,
norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
diperoleh dari kepustakaan dan jurnal. Hasil yang diharapkan setelah melakukan
penelitian ini adalah : (1) Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana
strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara, (2)
Siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dalam
kehidupan sehari-hari, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran
moral. yang harus diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu
diperlukan model pembelajaran yang efektif agar kompetensi kognitif afektif dan
psikomotor tercapai untuk mewujudkan smart and good citizenship.
Kata Kunci : konstitusi, kesadaran berkonstitusi, model pembelajaran kooperatif

PENDAHULUAN
Negara Indonesia dibangun memiliki tujuan besar untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Usaha

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

tersebut

dilakukan

melalui

penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.77

77

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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Tujuan pendidikan di Indonesia sendiri termuat dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3
yaitu :
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter
serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki fungsi yang paling
penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian kemajuan bangsa Indonesia
dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM Indonesia yang
berkualitas yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah SDM yang, bukan hanya
berkualitas dari segi penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), apakah
berkualitas dari segi spiritual. Artinya penguasaan ipteks tersebut tidak akan berarti apabila
tidak didukung dengan sikap dan prilaku yang baik, yang tetap berpegang pada kepribadian
bangsa Indonesia yaitu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kemajuan yang diharapkan oleh
bangsa Indonesia adalah kemajuan yang tetap dilandasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Tantangan terhadap pendidikan pada masa kini adalah mendidik anak agar tidak hanya
memiliki kemampuan fisik tetapi juga harus memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif dan
penyabar yang mana hal tersebut adalah tujuan dari pendidikan nilai.

78

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka dibutuhkan rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, atau disebut kurikulum. Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu (UU No 20 Tahun 2003). Kurikulum dibentuk dan didesain sesuai dengan
tingkat satuan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dalam UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, diantaranya menyebutan bahwa: kurikulum pendidikan dasar
dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah pendidikan yang bertujuan
untuk membentuk warga negara yang baik (good citizenship) yang berdasarkan nilai-nilai dan

78

Ahmad Sanusi. Kapita Selekta Pembahasan Masalah-Masalah Sosial. (Bandung: Depdikbud, Fakultas
Pasca Sarjana IKIP Bandung, 2004) hlm. 45
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dasar negara Pancasila. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J
ayat (1) huruf ditegaskan bahwan 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. Dari sini termuat jelas bahwa melalui
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuhkan warga negara
yang sadar berkonstitusi.
Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang
yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen
luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. 79 Kehidupan dalam sekolah diibaratkan sama
dengan kehidupan suatu Negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur
melalui tata tertib sekolah atau panduan sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu Negara
diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dengan tumbuhnya kesadaran
berkonstitusi, diharapkan siswa kelak menjadi warga negara yang sanggup melaksanakan hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran
hukum, dan kesadaran moral.
Berkaitan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan wahana paling strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa
sebagai warga negara. Artinya melalui program Pendidikan Kewarganegaraan, siswa
memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai, norma dan moral
yang tercermin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut
diperlukan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, yaitu model
pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap siswa bahwa ia
mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (library research). Riset
pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya,
79

Winataputra, U.S. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis
untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Hlm. 52
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artinya riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan
saja tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun data-data atau bahan-bahan diperoleh dari
buku, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain. Dalam penulisan ini, literatur yang digunakan
berkenaan dengan kesadaran berkonsitusi dan model pembelaaran kooperatif tipe Numbered
Heads Together. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari studi literatur, kemudian
pengumpulan data, lalu pemilihan literatur sesuai dengan variabel penelitian, setelah itu di
analisis, hingga ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Konstitusi
Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu

constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah
membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara
luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi
kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan
dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis
maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “nonhukum”. 80
Dalam perkembangannnya, teori konstitusi dapat diartikan berbeda dengan undangundang dasar dan diartikan sama dengan undang-undang dasar. Salah satu tokoh yang
membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar adalah Herman Heller.
Herman Heller membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga hal yaitu : 81

Hirmawan Utomo. “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan
Kewarganegaran. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 2
81
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pengantar Studi HTN
Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988. hlm. 65
80
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1.

Die Politische versfassung als gesselschaftlich wirk I ichkeit. Konstitusi adalah
mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi
mengandung pengertian sosiologi dan politis.

2.

Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah
yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

3.

Die gesheriben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undangundang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip CF. Strong dalam Thaib dkk menyatakan
konstitusi adalah : 82
“a frame of political society, organized through and by law, that is to say on in
which law has established permanent institutions with recognised functions and
definite rights”.
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat
politik, yang diatur melalui dan oleh hukum, yaitu untuk mengatakan di mana hukum telah
membentuk lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti.
Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut
merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah
beberapakali melakukan perubahan pada kontitusinya. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah
untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk
menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta
memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada
hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan
berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti.
Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi
meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis).
Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi.
Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar. Pengertian yang
kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan
disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah

82

Dahlan Thaib, dkk. Teori dan Hukum Konstitusi. (Jakarta: Rajawali Press,2015) hlm. 9
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Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara
Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan
rakyat dan negara hukum.
B.

Kesadaran Berkonstitusi
Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang

yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen
luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. 83 Kesadaran berkonstitusi merupakan salah
satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai
konstitusi.
Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai
bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1)
Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan
konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di
manapun dan kapanpun; 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku
umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran
berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal
objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan
tempat bagi setiap warga negara; dan 3)Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara
bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya
termasuk ketentuan konstitusi negara.
Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang
menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara.
Tingkatan-tingkatan tersebut jika dikaitkan dengan tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull
terdiri dari: 1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap
ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; 2)
Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi
negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; 3) Kesadaran yang
bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara
83

Winataputra, U.S. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis
untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Hlm. 52
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yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan 4) Kesadaran yang bersifat
autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh
konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan
kesadaran yang paling tinggi. 84
Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman
warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari
dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945
berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau
bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih
asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan
selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut
menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945
juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD
1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia
sudah mengetahui seluruh isi UUD 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang
ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir
ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguhsungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi. 85
Sekaitan dengan hal di atas, pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal
terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki
kesadaran berkonstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis
dalam mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah
satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina
siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara,
termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi).
C.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together

84

Kosasih Djahiri. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. (Bandung:
Laboratorium PKn FPIPS_UPI,2006) hlm. 24
85
Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. PKN dan Masyarakat. Multikultural. (Bandung : Program Studi
Pendidikan. Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2008) hlm. 56
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Pembelajaran merupakan suatu proses serta perbuatan yang ditempuh guru dan siswa
untuk mewujudkan proses belajar secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran PKn
merupakan proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang
meliputi guru, materi, metode, media,sumber dan evaluasi pembelajaran. 86 Dengan kata lain,
proses pembelajaran PKn dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara siswa dan guru
dalam mengoperasionalisasikan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran.
Joyce dan Weil dalam Rusman menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu
rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran
jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di
kelas atau yang lain.

87

Model pembelajaran sendiri dapat diidentifikasi ke dalam berbagai jenis, seperti
model pembelajaran konstekstual, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran
berbasis masalah, model pembelajaran tematik, model pembelajarab berbasis komputer, dan
sebagainya. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif
yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen.88 Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikaji disini adalah
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together.
Model pembelajaran Numbered Heads Together adalah suatu model pembelajaran
yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan
informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 89 NHT pertama
kali dikenalkan oleh Spencer Kagan dkk.
Secara sederhana, Budi Eko Soetjipto menjelaskan model pembelajaran kooperatif
tipe Numbered Heads Together versi Kagan dalam langkah-langkah sebagai berikut :90
1. Guru meminta siswa untuk membentuk beberapa kelompok

86

Kosasih Djahiri. Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. (Bandung:
Laboratorium PKn FPIPS_UPI,2006) hlm. 53
87
Rusman. Model-Model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru. (Jakarta : Rajawali
Pers,2012), hlm. 133
88
Ibid, hlm 202
89
Rahayu. Media Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006) hlm. 12
90
Budi Eko Soetjipto. Model-Model Pembelajaran Kooperatif Versi Kagan. Disampaikan dalam Prosiding
Seminar Nasional Pertemuan Kemitraan HISPISI Tahun 2011 di Batu Malang.
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2. Masing-masing kelompok terdiri atas empat orang, dan masing-masing siswa
mendapat nomor 1, 2, 3, dan 4.
3. Kemudian guru menanyakan beberapa pertanyaan
4. Anggota kelompok kemudian berdiskusi dan meyakinkan bahwa masing-masing
anggota kelompok sudah mengetahui jawabannya
5. Selanjutnya guru menyebutkan sebuah nomor, dan meminta anggota masingmasing kelompok yang memiliki nomor tersebut untuk menjawab pertanyaan
tersebut.
Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran kooperatif memiliki elemen dasar
diantaranya interaksi antar individu, akuntabilitas dan pertanggungjawaban pribadi dalam
jawaban, dan penggunaan keterampilan sosial, sehingga model pembelajaran kooperatif dapat
menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, salah satunya dalam upaya menumbuhkan kesadaran
konstitusi secara koginitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

KESIMPULAN
Pendidikan

Kewarganegaraan

merupakan

wahana

paling

strategis

untuk

menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara. Artinya melalui program
Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang
berlandaskan kepada nilai, norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara.
Sehubungan dengan hal itulah maka proses pembelajaran PKn perlu dirancang dengan agar
proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalisasikan materi, metode, media,
sumber, dan evaluasi pembelajaran dapat mengacu pada pada ketercapaian ketiga tugas pokok
diatas, tentu saja dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan standar kompetensi,
kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu alternantif
model pembelajaran yang dapat digunakan ialah model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together yang dikembangkan oleh Kagan.
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KEMAMPUAN GURU DALAM MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN
PPKN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUKOHARJO

Amanda Yuli Yanti
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta
yuliamanda96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam
merumuskan tujuan pembelajaran PPKn di SMK N 1 Sukoharjo. Metode yang digunakan
adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di SMK N 1 Sukoharjo, dengan
informan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa guru ppkn dalam merumuskan tujuan pembelajaran belum memenuhi 4 komponen
tujuan pembelajaran, yaitu Audience, Behavior, Condition dan Degree. Dalam merumuskan
tujuan pembelajaran, bagian Audience dan behaviour sudah terpenuhi dengan baik. Akan
tetapi pada bagian condition dan degree belum terpenuhi. Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa kemampuan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam
merumuskan tujuan pembelajaran belum optimal.
Kata Kunci : kemampuan guru, tujuan pembelajaran

PENDAHULUAN
Kegiatan inti di setiap lembaga pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses
pembelajaran itu meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Kegiatan menyusun rencana
pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran
siswa. Dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang baik, dan hasil yang maksimal, maka
perlu adanya sebuah perencanaan baik dalam hal materi pembelajaran, media pembelajaran
dan dokumen perencanaan mengajar lainnya.
Pelaksanaan pembelajaran tersebut akan berhasil apabila seorang guru memiliki
kemampuan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru yaitu kemampuan
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merumuskan tujuan pembelajaran. Keterampilan ini merupakan bagian penting dari
kompetensi pedagogik seorang guru yaitu merencanakan program belajar mengajar. 91
Kemampuan guru

dalam

merumuskan tujuan pembelajaran adalah suatu

kemampuan/penguasaaan guru yang meliputi potensi, pengetahuan, dan keterampilan yang
dimiliki oleh guru dalam perumusan tentang tingkah laku atau kemampuan-kemampuan yang
ingin dicapai oleh siswa pada waktu proses pembelajaran dilakukan. Kemampuan yang kita
harapkan harus dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga nantinya dapat kita ukur
(nilai).
Menurut Nana Sudjana perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan
tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan
mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) komponen-komponen pembelajaran sehingga
arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik),
serta bagaiman mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis.

92

Dalam Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusuanan RPP
disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yaitu adanya tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD,
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu hal yang penting dalam proses perancangan
atau desain pembelajaran adalah melakukan perumusan tujuan pembelajaran. Setiap guru
perlu memahami dan terampil dalam merumuskan tujuan pembelajaran, karena rumusan
tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas keberhasilan proses
pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala siswa dapat mencapai
tujuan secara optimal. Keberhasilan pencapaian tujuan merupakan indikator keberhasilan
guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat
digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa dalam melaksanakan
aktifitas belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, guru juga dapat merencanakan dan
mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu siswa belajar.
Tujuan pembelajaran membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya,
dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode

91

Kusnadi, Strategi Pembelajaran, Yayasan Pusaka Riau, 2011, hlm. 5
Martiyono, Perencanaan Pembelajaran Suatu Pendekatan Praktis Berdasarkan KTSP Termasuk Model
Tematik, Aswaja Pressindo, 2012, hlm. 22
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atau strategi pembelajaran, alat, media dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan
merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Selain itu, tujuan
pembelajaran juga dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan
kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, guru dapat mengontrol sampai
mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan
kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan
kualitas suatu sekolah. Kemampuan guru dalam hal ini mengisyaratkan bahwa guru harus
benar-benar memperhatikan aspek dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai prosedur
yang telah ditentukan. Namun di lapangan penulis melihat RPP guru dalam merumuskan
tujuan pembelajaran PPKn masih menggunakan kalimat seperti:
1. Siswa dapat mengemukakan proses globalisasi
2. Siswa dapat menyebutkan 4 aspek globalisasi
3. Siswa dapat menjelaskan 3 dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

A. Rumusan Masalah
Bagaimana kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran PPKn di SMK N 1
Sukoharjo?
B. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam merumuskan
tujuan pembelajaran PPKn di SMK N 1 Sukoharjo.
METODE PENELITIAN
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang sesuai dengan
permasalahan yang digunakan dalam penelitian. Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi
penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukoharjo yang terletak di Jalan Jenderal
Soedirman No. 151 Jombor, Bendosari, Sukoharjo 57521 Jawa Tengah. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Subyek dari penelitian ini adalah guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII
yaitu Bapak Sugeng Prihanto. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
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dan studi dokumen berupa RPP. Teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu mereduksi
data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kemampuan guru
Pengertian kemampuan secara etimologi berasal dari kata “mampu” yang artinya bisa
melakukan sesuatu, kuasa atau sanggup melakukan sesuatu. Kata mampu kemudian mendapat
awalan ke- dan akhiran –an menjadi kemampuan, yang berarti kecakapan, kesanggupan dan
kebolehan melakukan sesuatu.
Sedangkan secara terminologi kemampuan guru merupakan wewenang, kekuasaan
seseorang yang sesuai dengan profesinya atau jabatannya untuk dapat dilaksanakan,
menentukan dan mengarahkan sesuai kepada tujuan tertentu.
Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis
kemampuan guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah no 19 tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu:
1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik.
2) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian.
3) Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari
masyarakat.
4) Kemampuan

professional

merupakan

kemampuan

penguasaan

materi

pembelajaran secara luas dan mendalam. 93
B. Tujuan Pembelajaran dan Perumusannya
Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling
berinteraksi dan berinterelasi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi, metode,
media dan evaluasi. Tujuan pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem
pembelajaran. Dalam konteks pendidikan secara umum, tujuan pembelajaran bersifat hirarkis.
Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang
dikemukakan oleh para ahli:
1) Robert F. Magermengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang
hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat
kompetensi tertentu.

93

O. Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, 2008, hlm. 9
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2) Kemp dan David E. Kapel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu
pernyataan yang spesifikyang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang
diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang
diharapkan.
3) Henry Ellington bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan
dapat dicapai sebagai hasil belajar.
4) Sementara itu, Oemar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah
suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah
berlangsung pembelajaran. 94

Hamzah B. Uno (2008) mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan
pembelajaran dalam format ABCD.
A = Audience (pelajar, siswa, mahasiswa, murid dan sasaran didik lainnya), adalah
pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam Tujuan
pembelajaran harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Keterangan
mengenai kelompok siswa yang akan manjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan
sespesifik

mungkin.

Misalnya,

siswa jenjang sekolah apa, kelas berapa,

semester

berapa, dan bahkan klasifikasi pengelompokan siswa tertentu. Batasan yang spesifik ini
penting artinya agar sejak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar
bahwa bahan pembelajaran yang dirumuskan itu belum tentu sesuai bagi mereka.Mungkin
bahan pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam pembelajaran berwawasan gender, penyebutan siswa perempuan dan siswa
laki-laki kadang-kadang ditekankan, terutama jika jenis perilaku yang menjadi target belajar
bagi kedua jenis kelamin dibedakan levelnya, misalnya dalam pelajaran olahraga. Begitu pula,
dalam pembelajaran terhadap kelas yang dibagi atas beberapa kelompok yang bahan
pembelajarannya

diklasifikasi

atas

dasar

kemampuan

individu

siswa,

maka

penyebutan klasifikasi siswa tersebut juga perlu tercantum pada TPK masing-masing.
B = Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar), adalah perilaku
spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses
pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek.

94

O. Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Bumi Askara, 2010, hlm. 109
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Kata

kerja

menunjukkan bagaimana siswa mempertunjukkan sesuatu, seperti:

menyebutkan, menganalisis, menyusun, dansebagainya.

Objek menunjukkan pada

apa

yang akan dipertunjukkan itu, misalnya contoh kalimat pasif, kesalahan tanda baca dalam
kalimat, karangan berdasarkan gambar seri, dsb. Komponen perilaku dalam TPK adalah
tulang punggung TPK secara keselutuhan. Tanpa perilaku yang jelas, komponen yang
lain menjadi tidak bermakna.
C = Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat
tercapai, adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji
kinerja belajarnya. TPK yang baik di samping memuat unsur penyebutan audiens (siswa
sebagai sasaran belajar) dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi
petunjuk kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa
diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji.
D = Degree (tingkat penampilan yang dapat diterima), adalah derajat atau
tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harud dicapai siswa dalam mempertunjukkan
perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa: melakukan tampa salah,
dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu atau ukuran tingkat keberhasilan lainnya.
Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang
dianggap dapat diterima. Dibawah batas itu, siswa dianggap belum mencapai tujuan
pembelajaran khusus yang ditetapkan.
Rumusan tujuan pembelajaran di SMK N 1 Sukoharjo berdasarkan KD 4.1 adalah
sebagai berikut:
1. Siswa dapat mengemukakan proses globalisasi
Audience : Siswa
Behavior : Mengemukakan proses globlisasi
Condition : Degree : Dalam tujuan pertama, guru telah memenuhi unsur audience dan behavior akan tetapi
tidak mencantumkan unsur condition dan degree.
2. Siswa dapat menyebutkan 4 aspek globalisasi
Audience : Siswa
Behavior : Menyebutkan aspek globalisasi
484

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Condition : Degree : 4 aspek globalisasi
Dalam rumusan tujuan kedua, guru telah memenuhi 3 unsur tujuan pembelajaran, yaitu
audience, behavior dan degree akan tetapi masih belum ada condition.
3. Siswa dapat menjelaskan 3 dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Audience : Siswa
Behavior : Menjelaskan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
Condition : Degree : 3 dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Dalam rumusan tujuan pembelajaran yang ketiga guru juga telah memenuhi 3 unsur
tujuan pembelajaran, akan tetapi masih belum ada condition.
Berdasarkan observasi, wawancara serta analisis dokumen RPP guru PPKN yang
dilakukan di SMK N 1 Sukoharjo, kemampuan guru PPKN dalam merumuskan tujuan
pembelajaran belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya empat
komponen dalam setiap perumusan tujuannya.

KESIMPULAN
Kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran merupakan wewenang
guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses belajar
siswa. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran guru seharusnya memenuhi unsur ABCD
yaitu audience, behaviour, condition dan degree. Akan tetapi pada praktiknya, guru pkn di
SMK N 1 Sukoharjo belum dapat memenuhi keempat komponen tersebut. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan guru pkn dalam merumuskan tujuan pembelajaran di SMK
N 1 Sukoharjo belum optimal.
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Adapun saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah guru
hendaknya mengikuti program pelatihan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi
pedagogiknya.
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Organisasi SPEK-HAM Dalam Memperjuangkan HAM Bagi Perempuan
Yupa alfara1
1

, kota surakarta
Yupaalfara@student.uns.ac.id.
ABSTRAK
Abstrak : tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja organisasi pek-ham dalam
memperjungkan hak perempuan dalam rumahtangga dalam perlindungan atas tindakan
KDRT yang terjadi dalam suatu rumah tangga metode penelitian yang digunakan adalah studi
literatur hasil penelitian bahwa SPEK-HAM dalam meningkatkan kesejahteraan bagi
perempuan dan anak melakukan berbagai program kerja di bidang 1. Kesehatan maasyarakat,
2. Penanganan kasus, 3. Sustainable livelihood
Kata kunci : SEPK-HAM, KDRT, HAM
PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa
saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga
sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga
dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, terdapat dalam sutu kekerasan yang terjadi
dimana sering perempuan dan anak yang menjadi korbanya sehingga muncul organisasi
SPEK-HAM melihat meningkatnya kekerasan yang terjadi dirumah tangga dimana SPEKHAM adalah sebuah organisasi non profit, independen, mandiri, yang merupakan kumpulan
orang-orang berlatar belakang gerakan mahasiswa, organisasi sosial, serta bersifat pluralis,
dengan komitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.
Didirikan pertama kali pada tanggal 20 November 1998 serta terdaftar pada Akta Notaris No.
4, tanggal 6 Januari 1999 oleh kantor Notaris Sunarto, S.H di Jl. Prof. Dr. Supomo 20 A
Surakarta dalam bentuk Yayasan.

METODE PENELITIAN
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Metode penelitian menguraikan waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subyek
dan obyek penelitian atau variabel penelitian, penggalian data teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi KDRT (UU No 23/2004, Pasal 1):
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Bentuk KDRT (Pasal 5):
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik
b. kekerasan psikis
c. kekerasan seksual
d. penelantaran rumah tangga

Siklus kekerasan dalam KDRT Relasi Personal sering disertai dengan siklus
kekerasan, dengan pola berulang. Siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus
mengembangkan harapan dan mempertahankan rasa cinta atau kasihan, membuatnya sulit
keluar dari perangkap kekerasan.
Siklus kekerasan umumnya bergulir sebagai berikut:
•

Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan

•

Individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan
karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.

•

Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan

•

Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap
”baik” dan mungkin meminta maaf.

•

Korban merasa ”berdosa” (bila tidak memaafkan), korban menyalahkan diri sendiri
karena merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan
harapan akan hubungan yang lebih baik.
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•

Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul
ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.

•

Korban “terperangkap”, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku
menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.

•

Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus
berputar dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.

•

Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga
fisik).

Dampak psikologis pada korban
KDRT dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban dan orang
terdekatnya(misal: anak). Adanya dampak fisik mungkin lebih tampak. Misal: luka, rasa sakit,
kecacatan,kehamilan, keguguran kandungan, kematian. Apapun bentuk kekerasannya, selalu
ada dampak psikis dari KDRT. Dampak psikis dapat dibedakan dalam ”dampak segera”
setelah kejadian, serta ”dampak jangka menengah atau panjang” yang lebih menetap. Dampak
segera,

sepertirasa

takut

dan

terancam,

kebingungan,

hilangnya

rasa

berdaya,

ketidakmampuan berpikir, konsentrasi, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan. Mungkin pula
terjadi gangguan makan dan tidur.

Karakteristik korban KDRT
Seorang perempuan yang terpelajar dan mandiri secara ekonomi, tetap dapat menjadi
pribadi yang tidak mudah mengambil keputusan dalam menghadapi KDRT. Hal ini dapat
terjadi karena:
1. Karakteristik individu (pasif, cenderung kecil hati dan tidak mampu mengambil
keputusan).
2. Peristiwa masa lalu yang membekas dan menghalangi bersikap asertif (trauma masa
lalu yang belum terselesaikan dengan baik dan berpengaruh terhadap cara berpikir,
merasa dan bertindak saat ini).
3. Keluarga berasal dari keluarga konvensional dan menekankan keutuhan rumah tangga
sebagai hal yang paling baik (ideologi gender yang kaku).

Karakteristik umum pelaku
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Pelaku baik sadar atau tidak memiliki peran gender yang kaku dan seolah-olah
membenarkan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan atau anak yang ada
di bawah lindungannya.
Meski demikian, ada pula karakteristik psikologis yang berbeda, misalnya:
•

Ada yang pada dasarnya memang telah hidup dalam budaya kekerasan, melihat
kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dan mendapatkan hal yang diinginkan.
Misal, orang dengan kepribadian ”preman”.

•

Ada yang mungkin tampak baik-baik saja di depan orang yang tidak mengenal secara
dekat. Ia terkesan sopan dan bersedia bekerja sama. Akan tetapi secara khusus orang ini
berpandangan rendah tentang perempuan dan menuntut perempuan untuk patuh,
melayani, mengikuti hal yang diinginkan. Ia tersosialisasi untuk mengembangkan
dominasi yang besar atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, ia juga menuntut anak
untuk patuh.

•

Dekat dengan ciri di atas, pelaku yang dibesarkan dalam lingkungan disiplin
bernuansa

kekerasan di masa kecil akan mengambil pola yang sama untuk

keluarganya ketika dewasa.

Tanda-tanda potensi pelaku KDRT sebelum menikah:
•

Cenderung kasar pada semua orang. Misal: pada teman, saat menyetir mobil, di tempat
umum, dan keluarga sendiri. Ia mudah tersinggung dan marah, ketika marah bersikap
kasar.

•

Dalam keluarganya, kita melihat kebiasaan kekerasan, kurang peduli pada orang lain,
mau menang sendiri, tidak mau berbagi. Ayah mungkin memberikan contoh kekerasan
dan anak-anak menirunya.

•

Ia mungkin egois dan selalu memikirkan kepentingannya sendiri, enggan berbagi.
Orang lain yang harus menjaga perasaan dan lebih banyak menyesuaikan diri.

•

Ia tidak terlihat kasar saat pergaulan sehari-hari, tetapi terkesan tidak dapat
mengendalikan diri saat kecewa atau marah. Bila kecewa atau marah, ia dapat bersikap
kasar, bertingkah laku membahayakan, dan membuat orang merasa takut.

•

Ia mudah curiga pada orang lain, mudah menyalahkan, banyak berpikiran buruk,
khususnya perilaku pasangan.
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•

Ia posesif dan tidak memberikan ruang pribadi bagi kita.

•

Ia cenderung meyakini pembagian peran gender yang kaku, menempatkan laki-laki
sebagai penentu.

•

Ia tidak menunjukkan penyesalah setelah berbuat salah atau menyakiti orang lain. Ia
malah mempersalahkan orang lain atas kekasaran yang dilakukannya.

•

Ia senang berjudi, minum dan mabuk, terlibat penggunaan obat-obatan bahkan hingga
kecanduan.

Jika kita telah mengenali karakter pelaku KDRT, maka akan lebih baik ketika kita
dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang lebih serius.

Deskripsi
SPEK-HAM atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia
merupakan sebuah organisasi nirlaba dan non partisan yang berpusat di Kota Solo, Jawa
Tengah. SPEK-HAM merupakan perkumpulan yang didirikan aktivis gerakan mahasiswa dan
aktivis organisasi sosial dengan menjujung sifat-sifat pluralis dan berkomitmen pada
penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan

Stuktur organisasi yayasan SPEK_HAM Surakarta
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Proker spek-ham
1. Kesehatan maasyarakat
•

Mendorong akses perempuan untuk mau melakukan pemeriksaan IVA tes. Karena
reproduksi adalah siklus untuk setiap kehidupan manusia sehingga sangat penting
untuk diperhatikan.

•

Mendorong pelayanan IVA tes gratis dimasyarakat.

•

Mendorong pengadaan alat terapi untuk membekukan sel kanker di organ reproduksi
perempuan.

•

Mendorong munculnya perda tentang HIV d klaten.
2. Penanganan kasus

•

Pendampingan: curhat dan konsultasi dari korban.

•

Setelah itu keputusan dikembalikan kepada korban, apakah mau diperkarakan dijalur
hukum, apakah mau cerai, dll.

•

Pendamping hanya memberi gambaran informasi tentang kemungkinan konsekuensi
dari keputusaan yang akan diambil oleh korban.
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3. Sustainable livelihood
•

Pendampingan terhadaap kelompok ibu-ibu rumah tanggga di Solo raya dalam
Pengelolaan Sumber Daya untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui
kegiatan di desa-desa yang dananya dari koprasi.

•

Pertanian pekarangan rumah sebagai upaya ketahanan pangan dan penongkatan
ekonomi perempuan.

•

Pengelolaan bank sampah.
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STUDI TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENYUSUN
INDIKATOR PEMBELAJARAN PADA RPP KURIKULUM 2013 SMP BATIK
SURAKARTA
Vina Idamatu Silmi
Mahasiswa Program Studi PPKn
FKIP UNS Tahun 2015
vinaidamatusilmi@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Mengetahui faktor penyebab guru
kesulitan dalam menyusun indikator pembelajaran pada RPP di SMP Batik Surakarta (2)
Mengetahui upaya meningkatkan kemampuan pedagogik guru dalam menyusunan indikator
pembelajaran pada RPP di SMP Batik Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Sumber data yang diperoleh dari informan, peristiwa, tempat dan dokumen. Subjek penelitian
Ibu Dra. Etik Ihtiyatmi dan objek penelitian yaitu RPP SMP Batik Surakarta. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian ini
adalah dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan studi pustaka. Berdasarkan
penelitian ini diperoleh hasil faktor penyebab guru kesulitan menyusun indikator
pembelajaran yaitu 1) pengalaman guru dalam mengajar, 2) tugas dan tanggung jawab guru
yang banyak, 3) sosialisasi terkait Kurikulum 2013, dan 4) perbedaan perspektif guru. Untuk
mengatasi hal tersebut dapat dilakukan upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam
menyusun RPP Kurikulum 2013 diantaranya 1) koordinasi, 2) komunikasi dan 3) supervisi.
Selain itu, dapat pula dilakukan upaya 1) diskusi teman sejawat, 2) mengikuti perkembangan
kurikulum dan 3) mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait Kurikulum 2013. Saran bagi
pemerintah terutama Dinas Pendidikan perlu memberikan sosialisasi, pendidikan dan
pelatihan serta menyediakan fasilitas pendukung Kurikulum 2013. Sedangkan bagi guru perlu
meningkatkan kemampuan pedagogik dalam implementasi Kurikulum 2013 serta berinovasi
dalam pengembangan kurikulum.
Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kompetensi Guru, Kompetensi Pedagogik, RPP, Indikator
Pembelajaran

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perubahan kurikulum, yaitu
dari Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013. Wina Sanjaya memberi pengertian kurikulum
adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan, isi materi dan pengalaman
belajar yang harus dilakukan oleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi
dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari
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dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata95. Sedangkan kurikulum berdasarkan Pasal 1
angka 19 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sebelumnya kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu Kurikulum 2006
atau KTSP dimana penerapannya lebih berpusat pada guru. Kemudian terdapat perubahan
kurikulum dan menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan yaitu untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan
warga negara yang beriman, produtif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia 96.
Keberadaan Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik; (1) Mengembangkan
keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta
menerapkannya di sekolah dan masyarakat; (2) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari
masyarakat yang memberikan pengalaman belajar pada peserta didik (3) Memberi waktu
leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (4)
Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk KI yang dirinci dalam KD;
(5)Mengembangkan KI menjadi unsur pengorganisasi KD. Semua Kompetensi Dasar dan
proses pembelajaran; (6) Mengembangkan KD berdasarkan prinsip akumulatif, saling
memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan 97.
Pada kenyataanya, diterapkannya Kurikulum 2013 membawa perubahan dan persiapan
yang harus dilakukan oleh guru. Salah satu kompetensi guru yang harus di penuhi adalah
kompetensi pedagogik. Seperti hasil dari pengamatan di SMP Batik Surakarta, Guru dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 pada komponen
indikator pembelajaran tidak menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) yang sesuai
dengan Taksonomi Bloom. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor penyebab guru
kesuliatan dalam menyusun indikator pembelajaran serta upaya meningkatkan kemampuan
pedagogik guru dalam penyusunan RPP Kurikulum 2013.
Rumusan Masalah

95

Dr. Ahmad Yani, M. Mindset Kurikulum 2013. Bandung: Alfabeta.2014
Dr. Herry Widyastono, P.Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dari Kurikulum 2004, 2006 ke
Kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara.2014
97
Zainuddin, H.Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.2015 hal 135
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1. Apa faktor penyebab guru kesulitan dalam menyusun indikator pembelajaran pada
RPP di SMP Batik Surakarta?
2. Bagimana upaya meningkatkan kemampuan pedagogik guru dalam menyusun
indikator pembelajaran pada RPP di SMP Batik Surakarta?
Tujuan
1. Mengetahui faktor penyebab guru kesulitan dalam menyusun indikator pembelajaran
pada RPP di SMP Batik Surakarta.
2. Mengetahui upaya meningkatkan kemampuan pedagogik guru dalam menyusun
indikator pembelajaran pada RPP di SMP Batik Surakarta.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu Penelitian : Jum’at, 5 Mei 2017
Tempat Penelitian : SMP Batik Surakarta
Jenis Penelitian
Penelitian Deskriptif Kualitatif
Subjek dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian : Ibu Dra. Etik Ihtiyatmi
Objek Penelitian

: RPP SMP Batik Surakarta

Teknik pengumpulan data
Wawancara, Observasi, Analisis Dokumen dan Studi pustaka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Guru Kesulitan Dalam Menyusun Indikator Pembelajaran
Berdasarkan data penelitian pada RPP SMP Batik Surakarta yang disusun oleh Ibu Dra.
Etik Ihtiyatmi, beliau sudah cukup memahami penyusunan RPP yang baik. Pada
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 sudah mengatur terkait Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan
atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta
didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Adapun komponen RPP meliputi:
1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
3. Kelas/semester;
4. Materi pokok;
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5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban
belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus
dan KD yang harus dicapai;
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata
kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan;
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian
kompetensi;
9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik
peserta didik dan KD yang akan dicapai;
10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan
materi pelajaran;
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau
sumber belajar lain yang relevan;
12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan
penutup; dan
13. Penilaian hasil pembelajaran
Selain itu, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja
operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat
kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi 98. Tingkat kompetensi
yang digunakan sesuai dengan Taksonomi Bloom yang terdiri dari tiga ranah, diantaranya:
1. Ranah Kognitif, yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu,
pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya
kemampuan dan skill intelektual. Meliputi: a) mengingat; b) memahami; c)
menerapkan; d) menganalisis; e) mengevaluasi; f) menciptakan

98

Dewi, N. Merancang Pencapaian Kompetensi Dasar Melalui Perumusan Indikator. 2015.
http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/361_Merancang%20Pencapaian%20KD%20Melalui%20Perumusa
n%20Indikator.pdf
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2. Ranah Afektif, ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi.
Meliputi: a) menerima; b) merespon; c) menghargai; d) mengorganisasikan; e)
karakteristik menurut nilai
3. Ranah Psikomotor, ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau
keterampilan motorik. Meliputi: a) meniru; b) manipulasi; c) presisi; d) artikulasi; e)
naturalisasi99
Namun, berdasarkan hasil pengamatan pada RPP SMP Batik Surakarta ditemukan
kesalahan pada komponen indikator pembelajaran karena guru dalam menyusun indikator
pembelajaran tidak menggunakan tingkat kompetensi atau Kata Kerja Operasional (KKO)
yang sesuai dengan Taksonomi Bloom. Dari hasil pengamatan terhadap RPP SMK Batik
Surakarta penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan guru kesulitan dalam
menyusun indikator pembelajaran, diantaranya:
1. Pengalaman guru dalam mengajar
Pengalaman seorang guru dalam mengajar menjadi salah satu faktor penyebab
guru kesulitan dalam menyusun indikator pembelajaran. Banyaknya pengalaman guru
dalam mengajar seharusnya berbanding lurus dengan keterampilan pedagogik guru
dalam menyusun RPP.
2. Tugas dan Tanggung jawab guru yang banyak
Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang guru itu sangat banyak baik itu
kegiatan di kelas maupun di sekolah sehingga guru memiliki keterbatasan waktu untuk
menyusun perangkat pembelajaran sehingga dalam penyusunan komponen RPP
khususnya indikator pembelajaran kurang sesuai.
3. Sosialisasi terkait Kurikulum 2013
Kesuksesan dari implementasi Kurikulum 2013 salah satunya yaitu dengan
adanya sosialisasi yang jelas. Namun pada kenyataan yang ada disekolah-sekolah
daerah Solo Raya ditemukan perbedaan-perbedaan terkait kelengkapan komponen RPP
yang disusun oleh Guru. Seperti halnya di SMP Batik Surakarta ini.
4. Perbedaan perspektif guru
Tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait implementasi Kurikulum 2013 juga
berdampak pada perbedaan pemahaman guru terkait penyusunan. Selain itu juga karena
99

I Putu Ayub D. dan Edy Sujoko. Revisi Taksonomi Pembelajaran Benyamin S. Bloom.2017
https://www.researchgate.net/publication/315348938_Revisi_Taksonomi_Pembelajaran_Benyamin_S_Bloom
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tidak adanya standarisasi yang jelas dari pemerintah tentang perangkat pembelajaran
sehingga dalam penyusunannya sesuai dengan persepsi oleh masing-masing guru.

B. Upaya Meningkatkan Kemampuan Pedagogik Guru Dalam Menyusunan Indikator
Pembelajaran Pada RPP Di SMP Batik Surakarta.
Guru dalam mengajar harus memiliki beberapa kompetensi yang telah diatur dalam
Undang-undang No.14 tahun 2005 pada pasal 10 ayat 1, bahwa guru harus memiliki empat
kompetensi dalam mengajar untuk menunjang pribadi guru agar menjadi guru yang
profesional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah:
1. Kompetensi Pedagogik
Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi Kepribadian
Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,
menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi Sosial
Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta
didik, dan masyarakat.
4. Kompetensi profesional
Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas
dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh
kompetensi yang ditetapkan100.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap RPP SMK Batik Surakarta yang menunjukkan
bahwa penggunaan kata kerja opresional pada komponen indikator pembelajaran tidak sesuai

100

Deni Suhandani dan Julia. Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga
Pendidik Di Kabupaten Sumedang (Kajian Pada Kompetensi Pedagogik).2014
http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/viewFile/874/608
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dengan Taksonomi Bloom. Hal ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru dalam
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran perlu ditingkatkan. Pada implementasi
Kurikulum 2013 terdapat tiga dimensi utama yang harus diperhatikan, yang akan menentukan
keberhasilan, efektivitas, efisiensi produktivitas pembelajaran Kurikulum 2013. Dimensidimensi ini dapat diterapkan guna meningkatkan kemampuan pedagogik guru, diantaranya;
1. Koordinasi
Koordinasi berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada
keharusan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaikbaiknya melalui proses yang kreatif, produktif, inovatif dan menyenangkan. Koordinasi
sangat penting untuk menyamakan persepsi berbagai pihak yang berkepentingan dengan
kegiatan dan tujuan sekolah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan
lembaga.
2. Komunikasi
Komunikasi meliputi Komunikasi Internal dan eksternal.
a. Komunikasi Internal
Yaitu komunikasi antar personel yang sehat dan efektit, baik antara kepala sekolah
dengan guru, maupun antara guru dengan personel lainnya.
b. Komunikasi Eksternal
Yaitu bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal, untuk mendapatkan
masukan dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah.
Komunikasi ini meliputi hubungan sekolah dengan orang tua peserta didikdan
hubungan sekolah dengan masyarakat, baik secara individu maupun melembaga
yang digandeng oleh komite sekolah.
3. Supervisi
Kaitannya dengan Kurikulum 2013, supervise lebih ditekankan pada pembinaan dan
peningkatan kemampuan dan kinerja guru di sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan
menilai pembelajaran. Pada hakikatnya, supervise mengandung beberapa kegiatan pokok,
yaitu pembinaan yang kontinu, pengembangan kemampuan professional personel, perbaikkan
situasi belajar mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan
pribadi peserta didik 101.

101

Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
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Selain tiga dimensi diatas, menurut penulis dapat juga dilakukan upaya meningkatkan
kemampuan pedagogik guru dalam menyusunan indikator pembelajaran sebagai berikut:
1. Diskusi dengan teman sejawat
Melalui kegiatan diskusi dengan teman sejawat guru dapat saling bertukar informasi,
bertukar ide kaitannya dalam hal penyusunan RPP khususnya terkait dengan indikator
pembelajaran. Sehingga antara satu guru dengan guru yang lainnya dapat saling membantu.
2. Mengikuti perkembangan kurikulum
Ketika guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP berdasarkan Kurikulum 2013
khususnya terkait indikator pembelajaran, guru dapat mencari buku terkait penyusunan
indikator pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, guru dapat mencari
informasi terkait penyusunan RPP Kurikulum 2013 melalui internet.
3. Mengikuti pelatihan atau sosialiasi terkait Kurikulum 2013
Guru dapat menambah pengetahuan terkait penyusunan RPP melalui pelatihan atau
sosialisasi terkait Kurikulum 2013. Dengan mengikuti pelatihan akan menguatkan
pemahaman guru terkait penyusunan RPP khususnya indikator pembelajaran.
KESIMPULAN
Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 memiliki tujuan
yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi dan warga negara yang beriman, produtif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.
Namun dalam kenyataannya penerapan Kurikulum 2013 memiliki beberapa kekurangan
seperti pada RPP SMP Batik Surakarta dimana penyusunan indikator tidak menggunakan
Kata Kerja Operasional (KKO) sesuai dengan Taksonomi Bloom.
Adapun faktor yang mempengaruhi guru SMP Batik Surakarta kesulitan menyusun
indikator pembelajaran yaitu 1) pengalaman guru dalam mengajar, 2) tugas dan tanggung
jawab guru yang banyak, 3) sosialisasi terkait Kurikulum 2013, dan 4) perbedaan perspektif
guru. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan upaya peningkatan kompetensi pedagogik
guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 diantaranya 1) koordinasi, 2) komunikasi dan 3)
502

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

supervisi. Selain itu, dapat pula dilakukan upaya 1) diskusi teman sejawat, 2) mengikuti
perkembangan kurikulum dan 3) mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait Kurikulum 2013.
SARAN
1. Bagi pemerintah terutama Dinas Pendidikan perlu memberikan sosialisasi, pendidikan
dan pelatihan serta menyediakan fasilitas pendukung Kurikulum 2013 bagi guru
maupun peserta didik agar memperlancar implementasinya.
2. Bagi guru perlu meningkatkan kemampuan pedagogic dalam implementasi Kurikulum
2013 serta berinovasi dalam pengembangan kurikulum sehingga tujuan dari pendidikan
nasional dapat tercapai.
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PERAN KOMUNITAS KRESEK SOLO DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN
KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH
PLASTIK PADA MASYARAKAT KOTA SOLO
Anisa Salsabela1
1

Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Anisasalsabela85@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Kegiatan Komunitas Kresek Solo
sebagai komunitas lingkungan yang fokus pada permasalahan sampah plastik 2.) Hambatan
yang dihadapi dari Komunitas Kresek Solo dalam melaksanakan kegiatan lingkungan dalam
menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan melalui sosialisasi permasalahan sampah
dan pemanfaatan sampah plastik. 3.) Dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Solo kepada
Komunitas Kresek Solo dalam meningkatkan peduli lingkungan, Penelitian ini dilaksanakan
di Dinas Lingkungan Hidup, Kampung Teposanan, depan Gramedia Solo dan di tempattempat di mana Komunitas Kresek Solo melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang
sudah ditentukan. Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah panduan observasi, panduan
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Komunitas
Kresek Solo. Perolehan data sekunder diambil dari masyarakat Solo yang terlibat langsung
dalam kegiatan yang diadakan Komunitas Kresek Solo. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Komunitas Kresek Solo dalam menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan:
1.) Sudah melakukan kegiatan sosialisasi permasalahan sampah dan pemanfaatan daur ulang
sampah plastik di desa-desa, sekolah-sekolah dan organisasi lainnya. 2.) Hambatan dari
Komunitas sendiri ialah dari jumlah volunteer yang cukup banyak tidak semuanya aktif. 3.)
Komunitas Kresek Solo juga mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Solo dalam
pelaksanaan kegiatan lingkungkan
Kata Kunci : Peduli Lingkungan, Kresek Solo, DLH.

PENDAHULUAN
Setiap warga negara Indonesia selalu dituntut untuk menerapkan pendidikan
karakter, namun tidak kita sadari bahwa pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan
karakter tersebut tidak pernah kita maknai secara menyeluruh. Kita hanya diajarkan mengenai
berperilaku yang baik dalam masyarakat dan tidak menekankan pendidikan karakter peduli
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lingkungan. Pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama dari mereka semua
yang menyentuh nilai dan kehidupan para anak muda, berawal dengan keluarga dan meluas
hingga komunitas iman, organisasi pemuda, bisnis, pemerintahan, dan bahkan media. UU No
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelasan bahwa lingkungan
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhlu hidup termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

102

Nilai karakter peduli lingkungan adalah salah satu dari

delapan belas karakter yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan yang mulai pada tahun 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus
menyisipkan pendidikan karakter tersebut (Listyarti, 2014: 5).103Karakter peduli lingkungan
ini dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi (Listyarti, 2014: 7).104
Pemerintah selalu menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai permasalahan sampah
dan pengelolaannya, namun jika kebijakan tersebut kurang mendapat dukungan dari setiap
warga negara maka tidak akan tercapai tujuan kebijakan tersebut secara maksimal. Peraturan
Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 36
menyatakan bahwa : “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” 105
Adanya pendidikan karakter, masyarakat di Solo diharapkan dapat menerapkan
pendidikan karakter pada nilai peduli lingkungan. Masyarakat yang baik dan berkarakter
harus mempunyai sikap peduli lingkungan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan
bebas dari sampah. Adanya permasalahan sampah khususnya sampah plastik, masyarakat
Kota Surakarta diharapkan dapat mengurangi hingga dapat memanfaatkan sampah plastik
yang sudah dihasilkan.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2017
jumlah sampah per hari mencapai 291,75 ton.

106

Jumlah sampah tersebut didapatkan dari

102

Republik Indonesia. 1997. UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran
Negara RI Tahun 1997, No 3699. Sekretariat Negara. Jakarta.
103
Listyarti, Retno. 2014. Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif. Jakarta: Esensi.
104
Ibid., hal. 7
105
Republik Indonesia. 2010. Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta.
Lembaran Negara RI Tahun 2010, No 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
106
Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. 2017. Data Sampah Kota Surakarta 2017.
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seluruh sampah yang ada di Kota Surakarta yang akhirnya dibuang di TPA Putri Cempo. Jika
pengelolaan sampah dengan memilah sampah dan memanfaatkan sampah yang ada pada
setiap rumah maka jumlah sampah di Kota Solo dapat berkurang. Namun, pada kenyataannya
tidak semua masyarakat Kota Solo dapat mengatasi permasalahan sampah dengan memilah
dan memanfaatkan sampah yang ada. Peraturan Pemerintah Solo tentang pengelolaan sampah
sudah jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut berisi tugas Pemerintah Daerah untuk
menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan
sesuai dengan tujuan, selain itu mayarakat juga berhak untuk memanfaatan, mengolah dan
membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang ada dan memperoleh pembinaan agar dapat
melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Namun, pada
kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan, mengolah dan membuang
sampah sesuai dengan ketentuan yang ada.
Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang Peran Komunitas Kresek Solo Dalam
Menanamkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pemanfaatan Sampah Pada
Masyarakat Kota Surakarta. Hadirnya Komunitas tersebut dapat membantu masyarakat kota
Surakarta dalam menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan dengan diadakannya
sosiaslisasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah plastik dengan daur ulang sampah
plastik.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Kondisi Pengelolaan Sampah di Solo sebagai
Wujud Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Masyarakat Solo dan Proses Kegiatan
Komunitas Kresek Solo Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan.

METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati fakta yang terjadi terhadap kegiatan
Komunitas Kresek Solo dengan masyarakat Solo. Hal-hal yang diamati di sini ialah
mengamati volunteer Komunitas Kresek Solo, apakah mereka dalam melaksanakan kegiatan
lingkungan dapat menyadarkan masyarakat Solo pentingnya pendidikan karakter peduli
lingkungan mengenai sampah. Wawancara dilakukan untuk mendapat pandangan dari orang
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yang bersangkutan langsung terhadap permasalahan sampah, seperti Dinas Lingkungan
Hidup Kota Solo, pengurus dan volunteer biasa Komunitas Kresek Solo serta masyarakat
Solo. Studi dokumentasi yang dibutuhkan di sini ialah dokumen tulisan dari Dinas
Lingkungan Hidup sebagai data primer dalam penilitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
I.

Kondisi Pengelolaan Sampah di Solo sebagai Wujud Pendidikan Karakter Peduli
Lingkungan Masyarakat Solo.
Karakter peduli lingkungan ini dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan yang selalu

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Listyarti, 2014: 7).
107

Mencegah kerusakan pada lingkungan dapat dilakukan dari hal terkecil seperti

memperhatikan tentang sampah dengan membuangnya di tempat sampah sesuai jenis sampah,
dapat mengelola sampah organik maupun anorganik, dapat memanfaatkan sampah dengan
daur ulang sampah. Kenyatan pada kehidupan sehari-hari,

Pemerintah Daerah belum

sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang
baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan, selain itu mayarakat juga belum
sepenuhnya menggunakan haknya untuk memanfaatan, mengolah dan membuang sampah
sesuai dengan ketentuan yang ada dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas
Lingkungan Hidup, tidak ada pengelolaan sampah dari pemerintah, sampah hanya diangkut
lalu kemudian dibuang dan ditimbun di TPA Putri Cempo Surakarta. Seharusnya, pemerintah
menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan memisahkan
sampah sesuai dengan jenis sampah, dan hasil pengelolaan sampah tersebut diambil oleh
petugas sampah untuk kemudian dikelola kembali. Namun pada kenyataannya pengelolaan
sampah sampah di solo hanya sebatas open dumping, yaitu sampah hanya dbuang ke tempat
lampang dan ditimbun.

107

Ibid.
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Tabel 1. Data Sampah Per Kecamatan dan Sarana Tahun 2016
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PENGANGK
UTAN
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JUM- JUMKECA- LAH

LAH
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URA

DUK

HAN (JIWA)

JUMLA

KE TPA

H

LEWAT

SAMPAH

TRUK
TPS DLH

(KG)/HA MOBI KOT
RI

SARANA PRASARANA

-LE

A

(KG)/ SKA

KAP
SARA A-NA SITA
S

HARI (KG)/

JUM
LAH
(UNI
T)

RITAS
I/
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HARI

HARI
1. Laweya

11

102.333

n

56.284 26.399 29.885 Germo 1 m³

14

2

1 m³

94

2

Gerob 6 m³

17

2

8

2

1 m³

55

2

Gerob 6 m³

10

2

8

2

1 m³

85

2

Gerob 6 m³

15

2

10

2

1 m³ 108

2

sa

ak
L300
2. Serenga

7

54.649

n

30.058 21.497 8.561 Germo 1 m³
sa

ak
L300
3. Pasar

9

86.679

Kliwon

47.674 34.068 13.606 Germo 1 m³
sa

ak
L300
4. Jebres

11

146.209

80.415 31.201 49.214 Germo 1 m³
sa

Gerob 6 m³

21

2

ak
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L300
5. Banjarsa 13

181.006

99.553 46.052 53.501 Germo 1 m³

ri

sa

13

1 m³ 168

Gerob 6 m³

24

108

ak
L300
Dari data Tabel 1 dapat diamati bahwa jumlah sampah per hari di setiap kecamatan
yang terdiri dari beberapa kelurahan berbeda-beda. Namun, jumlah sampah yang ada di
kecamatan Jebres dengan adanya 11 kelurahan lebih besar dibanding dengan jumlah sampah
per hari yang ada di kecamatan Laweyan yang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu 80.415 kg untuk
Kecamatan Jebres dan 56.284 kg. hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk di
kecamatan Jebres lebih besar, yaitu146.209 jiwa dibanding jumlah penduduk di kecamatan
Laweyan dengan jumlah penduduk 102.333 jiwa. Jika dirata-rata, jumlah sampah perhari dari
5 kecamatan tersebut ialah 284.099 kg, jumlah tersebut cukup tinggi mengingat hanya pada 5
kecamatan saja belum di seluruh kota Solo. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk
hidup tidak bisa terlepas dari perolehan sampah sehari-hari, namun alangkah bijaknya jika
kita dapat mengelola sampah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya untuk kebutuhan
sehari-hari, karena berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Solo di Kampung
Teposanan, Lweyan, rata-rata dari mereka tidak memilah sampah berdasarkan jenis sampah
dan tidak mengelola sampah yang mereka hasilkan.
Pengelolaan sampah di setiap kelurahan juga dapat ditunjukkan dengan adanya Bank
Sampah. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup
yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik.
Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga
memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan
sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam
menangani sampah dan meningkatkan ekomoni masyarakat. Bank sampah adalah suatu
tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari
108

Administrator. 2017. DATA SAMPAH PER KECAMATAN DAN SARANANYA TAHUN 2016,DATA
SAMPAH PER KECAMATAN DAN SARANANYA TAHUN 2016. Dlhsurakarta.go.id. diakses tanggal 17
April 2018.
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pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari
sampah atau ke tempat pengepul sampah. Berikut adalah alur dari pelaksanaan tabungan Bank
Sampah.

Gambar 1. Diagram Alur
Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan
nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola
sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka
kumpulkan. Terdapat 75 Bank Sampah yang ada di Kota Solo yang terdata di DLH sejak
tahun 2005 hingga 2016. Komunitas Kresek Solo sendiri sudah mempunyai Bank Sampah di
Kampung Teposanan, Kecamatan Laweyan pada 2017, namun belum terdata oleh DLH.
II.

109

Proses Kegiatan Komunitas Kresek Solo Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter
Peduli Lingkungan
Persoalan lingkungan hidup seharusnya tidak hanya dilaksanakan secara teknis,

seperti hanya tertuang dalam aturan-aturan yang menjadi kebijakan Pemerintah, persoalan
lingkungan hidup harus dapat diselesaikan dengan cara mengatur pola pikir masyarakat untuk
109

Administrator. 2017. Bank Sampah Kota Surakarta 2017. Dlhsurakarta.go.id. diakses tanggal 17 April
2018.
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membangun kesadaran tentang permasalahan lingkungan hidup. Masyarakat harus mengubah
pola pikir, sikap dan perilaku agar dapat menyelesaikan perosalan lingkungan hidup.
Perubahan itu semua tentu tidak langsung dilakukan masyarakat tanpa adanya bantuan dari
orang, lembaga maupun pemerintah, selain dari kesadaran sendiri dalam melakukan
perubahan, harus ada pendamping yang sudah mengerti dan ahli dalam persoalan lingkungan
hidup, seperti dari komunitas pecinta lingkungan, tokoh masyarakat yang mempunyai
pemahaman akan pendidikan, pemerintah, dll.
Menurut Fredian Nasdian (2015: 1) menyatakan bahwa Komunitas adalah suatu unit
atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan
bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Dalam suatu
komunitas aktivitas anggotanya dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung
anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, di mana semua usaha swadaya masyarakat
diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup,
dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pembentukan
pelayanan teknis dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat mendorong timbulnya inisiatif,
sifat berswadaya, dan kegotongroyongan, sehingga proses pembangunan berjalan efektif. 110
Komunitas Kresek Solo merupakan salah satu komunitas pecinta lingkungan yang
bergerak di bidang sampah plastik. Kresek Solo sendiri singkatan dari Kreasi Sampah
Ekonomi Kota. Dari sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai
jual, seperti bros/gantungan kunci bunga dan kupu-kupu, karpet, tas, tempat pensil dari
anyaman sampah, ecobreak, dan masih banyak lagi barang-barang yang dihasilkan dari
sampah plastik.
Dari waktu ke waktu, Komunitas Kresek Solo mendapat perhatian dari pemerintah,
komunitas-komunitas lainnya, Forum Solo Hijau dan masyarakat Solo. Meskiupun tidak ada
keterlibatan event lagi, Komunitas Kresek Solo mempunyai kegiatan rutin seperti rapat
anggota, rapat pengurus, belajar berkreasi dan kolaborasi dengan komunitas lainnya seperti
Komunitas Kophi, Komunitas SEA, AIESSEC . Di setiap kegiatan yang dilaksanakan
Komunitas Kresek Solo selalu ada respon positif dari masyarakat, mereka selalu antusias

110

Nasadian, Fredian. 2015. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
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untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Komunitass Kresek Solo melakukan
pendekatan dengan memberikan contoh langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat
merasa sadar untuk berbuat sesuatu terhadap lingkungan sekitarnya. Sekolah-sekolah di Solo
juga pernah mendapatkan sosialisasi dari Komunitas Kresek Solo, sehingga bukan hanya
masyarakat Solo di luar sekolah yang mendapatkan sosialisasi lingkungan tersbut namun dari
sekolah pun ada, karena dari sekolah lah pendekatan yang paling mudah untuk meningkatkan
pendidikan karakter peduli lingkungan siswa dari ana-ana hingga remaja.
III.

Hambatan dan Dukungan yang dihadapi dalam Implementasi Komunitas Kresek
Solo dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan :
Menurut Fredian Nasdian (2015:101) menyatakan bahwa Faktor – faktor yang

menghambat pemberdayaan dan partisipasi serta menjadi penyebab mengapa masyarakat
lapisan bawah di tingkat komunitas tidak berdaya menghadapi lapisan yang lebih kuat, perlu
dicermati dan diperhatikan dengan baik. Meskipun program pengembangan masyaraat
berpotensi memberdayakan masyarakat lapisan bawah, tetapi potensinya tidak dapat
diaktualisasikan dengan baik karena masalah struktural. Masalah struktural tersebut
mengalahkan masyarakat lapisan bawah terhadap interes pribadi aparatur pemerintah yang
lebih kuat. Selain itu, mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi
antarlembaga juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pemerintah lokal
terjebak dalam perancangan program pengembangan masyarakat yang kaku. Kendala upaya
pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi warga komunitas pada dasarnya dapat ditelaah
dari dimensi struktural-kultural. Dimensi struktural bersumber terutama pada struktur sosial
yang berlaku dalam suatu komunitas. Sedangkan dimensi kultural adalah sikap pasrah dari
anggota komunitas karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan sehingga warga
komunitas terlihat tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib
mereka yang kurang baik. Dimensi strutural-kultural mengandung makna berlakunya
hubungan-hubungan sosial dan interaksi sosial yang khas dalam komunitas yang
mengakibatkan berlangsungnya suatu kebiasaan yang dapat “membius” dan membatasi
inisiatif dan semangat warga komunitas untuk berkembang. Berlangsungnya sikap-sikap yang
pasrah, kurang kreatif, inisiatif, dan berani dalam masyarakat secara langsung atau tidak
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langsung dapat mengekalkan bentuk-bentuk dan sifat hubungan sosisal yang khas dalam
komunitas. 111
Komunitas Kresek Solo dalam melaksanakan kegiatan memiliki hambatan strukturalkultural. Hambatasn struktural- kultural Kresek Solo ialah belum menyadari akan hak dan
kewajibannya dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi volunteer hanya
sedikit, hal tersebut karena setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing dan di setiap
waktu kegiatan tidak bisa menyesuaikan waktu.
Dukungan adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan dorongan / motivasi atau semangat dan
nasihat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan (Chaplin, 2006).112 Dukungan dari
Pemerintah dan Masyarakat Solo dalam Implementasi Komunitas Kresek Solo dalam
peningkatkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan antara lain yaitu pemerintah
melibatkan Komunitas Kresek Solo dalam setiap perayaan HPSN (Hari Peuduli Sampah
Nasional ), Masyarakat Solo juga mendukung adanya Bank Sampah yang ada di Kampung
Teposanan, Kecamatan Laweyan. Remaja di kampung tersebut terlibat

untuk dalam

pelaksanaan program Bank Sampah. Secara umum masyarakat Solo antusias dan selalu ingin
belajar mengenai pemanfaatan sampah plastik di setiap kegiatan yang diagendaan Komunitas
Kresek Solo.
KESIMPULAN
Komunitas Kresek Solo merupakan salah satu komunitas pecinta lingkungan yang
bergerak di bidang sampah plastik. Kresek Solo sendiri singkatan dari Kreasi Sampah
Ekonomi Kota. Dari sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai
jual, seperti bros/gantungan kunci bunga dan kupu-kupu, karpet, tas, tempat pensil dari
anyaman sampah, ecobreak, dan masih banyak lagi barang-barang yang dihasilkan dari
sampah plastik.

111
112

Ibid., hal 101.
Chaplin, J.P. 2006. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
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Komunitas Kresek Solo dalam melaksanakan kegiatan memiliki hambatan strukturalkultural. Hambatasn struktural- kultural Kresek Solo ialah belum menyadari akan hak dan
kewajibannya dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi volunteer hanya
sedikit, hal tersebut karena setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing dan di setiap
waktu kegiatan tidak bisa menyesuaikan waktu.
Dukungan dari Pemerintah dan Masyarakat Solo dalam Implementasi Komunitas
Kresek Solo dalam peningkatkan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan antara lain yaitu
pemerintah melibatkan Komunitas Kresek Solo dalam setiap perayaan HPSN (Hari Peuduli
Sampah Nasional ), Masyarakat Solo juga mendukung adanya Bank Sampah yang ada di
Kampung Teposanan, Kecamatan Laweyan. Remaja di kampung tersebut terlibat untuk
dalam pelaksanaan program Bank Sampah. Secara umum masyarakat Solo antusias dan selalu
ingin belajar mengenai pemanfaatan sampah plastik di setiap kegiatan yang diagendaan
Komunitas Kresek Solo.
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ABSTRAK
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui model belajar kooperatif jigsaw guna
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh dari buku,jurnal, dan
internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian adalah dengan
analisis sumber yang ada.
Hasil penelitian adalah model belajar kooperatif mampu untuk meningkatkan hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran pkn. Kata kunci : model pembelajaran kooperatif jigsaw, hasil
belajar.

PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan
kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan
dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam undang-undang No. 20 Tahun
2003 tentang sisdiknas pasal 3 secara tegas menyatakan :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia
sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan.(Nur, 2014) Aktivitas dalam mendidik yang
merupakan suatu pekerjaan memiliki tujuan dan ada sesuatu yang hendak dicapai dalam
pekerjaan tersebut, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang
berkesinambungan di setiap jenis dan jenjang pendidikan, semuanya berkaitan dalam suatu
system pendidikan yang integral.
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Wujud dari hasil pendidikan akan bisa dilihat dari perubahan ke arah positif yang
terjadi pada anak didik dan perubahan itu akan menentukan bagaimana mereka akan bersikap
dan bertindak. “Dalam proses belajar guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar
secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang di harapkan.dalam mencapai tujuan
tersebut guru menggunakan model pembelajaran yang akan mendukung proses belajar
mengajar dan guru akan sukses dalam mengajar bila ada hasil-hasil yang mantab atau tahan
lama dan yang dapat di pergunakan oleh si pelajar dalam hidupnya.
Pendidikan Kewarganegaraan menuntut siswa menunjukkan sikap yang baik, kreatif,
dan bertanggungjawab. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran
PKn belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Seringkali guru menemukan siswa tidak
berani mengemukakan pendapat maupun bertanya. Dalam bekerja kelompok banyak dari
anggota kelompok yang hanya mencantumkan nama saja tanpa ikut berpartisipasi dalam
kelompok. Tanggungjawab siswa rendah, baik terhadap dirinya sendiri (individu) maupun
terhadap kelompok. Guru yang profesional seharusnya mampu untuk mengatasi masalahmasalah tersebut. Banyak model pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan hasil
belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah kooperatif, di
mana siswa dituntut untuk bekerja sama dan bertanggungjawab sampai akhir pelajaran.
METODE PENELITIAN
Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpilkan data-data dari
buku,jurnal,maupun internet. Adapun untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik
simak yaitu dengan mencatat atau mengutip pendapat para ahli di dalam buku,jurnal,maupun
internet.
Kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data dari berbagai sumber selanjutnya
melakukan penyajian hasil analisis data dalam bentuk karya tulis yang di paparkan secara
deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran Kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir
oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara
social diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar
bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan di dorong untuk meningkatkan
pembelajaran anggota-anggota yang lain. (Huda, 2013)
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Pembelajaran kooperatif berarti working together to accomplish shared goals (bekerja
sama untuk mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota sama-sama
berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh semua anggota kelompok. Dalam
konteks pengajaran pembelajaran kooperatif seringkali didefinisikan sebagai pembentukan
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan
saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain. (Newman, 2013)
Hal ini tentu saja berbeda dengan pembelajaran kompetitif (siswa bekerja saling
mengalahkan satu sama lain untuk mencapai tujuan akademik tertentu) dan individualistik
(siswa bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tidak berhubungan
atau berpengaruh terhadap siswa-siswa lainnya.
Dengan demikian, pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas keleompokkelompok siswa tersebut. Singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode
pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam
belajar. Pembelajaran kooperatif pada umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari 4
siswa. Pembelajaran kooperatif biasanya menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok
kecil selama beberapa minggu atau bulan ke depan untuk kemudian diuji secara individual
pada hari ujian yang telah ditentukan. Sebelumnya, kelompok-kelompok siswa ini diberi
penjelasan / pelatihan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik, bagaimana memberi
penjelasan yang baik, bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik, dan bagaimana saling
membantu dan menghargai satu sama lain dengan cara-cara yang baik pula.
Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah siswa diberi kebebasan untuk terlibat
secara aktif dalam kelompok mereka. Dalam lingkungan pembelajaran kooperatif siswa harus
menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya, dapat membangun aktifitas pembelajaran
(learning community) yang saling membantu satu sama lain.
Dalam pembelajaran ini guru diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok
kooperatif dengan berhati-hati agar semua anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk
memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman kelompoknya.
Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dam
membantu teman-teman satu anggota untuk mempelajarinya juga.
Lima unsur penting yang ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif yaitu; saling
ketergantungan yang positif, interaksi berhadapan, tanggung jawab individu, keterampilan
sosial, terjadinya proses dalam kelompok.(rudi hartono,2013)
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Secara akademik strategi kooperative learning juga mampu meningkatkan kemampuan
berpikir siswa untuk memecahkan masalah serta mengajari siswa untuk,mengintegrasikan
pengetahuan dan keterampilan sosial.(rudi hartono,2013.hal 102). Strategi pembelajaran
kooperativ sangat mungkin diterapkan ketika guru ingin menekankan pada siswa tentang
pentingnya belajar bersama,meningkatkan partisipasi siswa,kemampuan memcahkan masalah
secara bersama-sama,serta siswa mempunyai komunikasi yang lancar. Jadi model
pembelajaran ini tak hanya memacu pada aspek akademik namun sosial juga.

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperative yaitu
a. Penjelasan materi
Guru menjelaskan materi pembelajaran yang bertujuan agar guru mempunyai
gambaran tentang materi pelajaran sebelum masuk dalam tahap penglompokan
siswa menjadi sebuah tim.
b. Mengorganisasi siswa dalam beberapa kelompok
Guru membentuk beberapa kelompok sesuai dengan jumlah dan kapasitas kelas
setiap kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan tiap anggota untuk mendukung
pola interaksi dengan latar belakang yang berbeda.
c. Evaluasi
Guru bisa melakukan dengan tes,kuis, atau tiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi
d. Memberikan penghargaan
Bertujuan untuk menumbuhkan motivasi tinggi bagi kelompok lain agar terus
berpacu belajar meraih prestasi. .(rudi hartono,2013.hal 110-113)

Pembelajaran kooperative dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif yaitu :
1. Perspektif motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang dalam
kegiatannya saling membantu untuk memperjuangkan keberhasilan kelompok
2. Perspektif sosial artinya memalui kooperatif setiap siwa akan saling membantu dalam
belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh
keberhasilan.
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3. Perspektif perkembangan kognitif artinya dengan adanya interaksi antara anggota
kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berfikir mengolah berbagai
informasi.(Dr. Rusman,M.pd 2010,hal 206-207)
Model pembelajaran kooperatif jigsaw sangat mampu untuk meningkatkan hasil belajar siwa
karena dalam model ini banyak pengaruh seperti :
a. Meningkatkan hasil belajar
b. Meningkatkan daya ingat
c. Dapat digunakan untuk mencapai taraf penelaran tinggi
d. Meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen
e. Meningkatkan sikap positif terhadap sekolah
f. Meningkatkan sikap positif terhadap guru
g. Meningkatkan harga diri anak
h. Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif; dan
i.

Meningkatkan keterampilan hidup bergotong-royong(.(Dr.Rusman,M.pd 2010,hal
2018-219)

Dalam pembelajaran pkn juga sering di jumpai adanya sikap-sikap yang ada dalam pengaruh
model kooperatif jigsaw yang pada akhirnya jika guru menggunakan model ini maka siswa
akan lebih terarah.
Dalam pembelajaran tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat hasil
belajar siswa diantaranya kondisi peserta didik yang berpengaruh pada hasil belajar yang
dicapainya, misalnya keadaan fisik sakit, minat dan kesiapan serta kondisi perasaan anak
dalam belajar sangatlah berpengaruh, hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh
Hamalik (1991: 43) dalam (Fatimah, 2015) bahwa terjadinya proses pembelajaran pada hasil
belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Peserta didik, pengajar, Sarana dan
Prasarana, dan Penilaian.
Dalam model ini unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang
sulit seperti materi dalam pkn yang banyak dan banyak untuk menghafal dimana model ini
memberi keterampilan baik dalam masyarakat dimana banyak anak muda yang masih kurang
dalam keterampilan sosial maupun dalam kelas. Ada 3 bentuk keterampilan kooperatif yaitu
:

a. Keterampilan kognitif tingkat awal
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Meliputi (a) menggunakan kesepakatan; (b) menghargai kontribusi; (c) mengambil
giliran dan berbagi tugas; (d) berada dalam kelompok; (e) berada dalam tugas; (f)
mendorong partisipasi; (g) mengundang orang lain untuk berbicara; (h) menyelesaikan
tugas pada waktunya; dan (i) menghormati perbedaan individu.
b. Keterampilan kooperatif tingkat menengah
Meliputi (a)

menunjukan penghargaan dan

simpati;

(b)

mengungkapkan

ketidaksetujuan dengan cara yang dapat di terima; (c) mendengarkan dengan aktif; (d)
bertanya; (e) membuat ringkasan; (f) menafsirkan; (g) mengatur dan mengorganisir;
(h) menerima tanggung jawab; (i) mengurangi ketegangan.
c. Keterampilan kooperatif tingkat mahir
Meliputi (a) mengelaborasi; (b) memeriksa dengan cermat; (c) menanyakan
kebenaran; (d) menetapkan tujuan; (e) berkompromi. (Dr.Rusman,M.pd 2010,hal 7071)
KESIMPULAN
Dengan diterapkannya atau digunakannya metode kooperatif jigsaw pada mata
pelajaran pkn maka siswa yang semula pasif hanya mendengarkan ceramah guru akan menjadi
aktif dan siswa yang apatis menjadi berjiwa sosial dan yang palilng penting adalah bisa
memperoleh hasil belajar yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA
Buku: rusman, 2013. Model-model pembelajaran, rajawali pers, jakarta.
Rudi hartanto, 2013. Ragam model belajar yang mudah diterima murid, Diva
pers,jogjakarta.
Jurnal: Fatimah. 2015. Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pkn Dengan
Modelpembelajaran Kooperatif Group Investigation (Gi) Pada Materi Ham Di Kelas
Xi Sma Negeri 1 Marabahan Tahun Ajaran 2013/2014, 64, Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan , Volume 5, Nomor 10.
Huda, M. 2013. Metode, Teknik, Struktur, dan Model Pembelajaran, Cooperative
Learning, Volume VI
Nur, S. (2014). Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar Pkn Pada Peserta
Didik Di Sma N 1 Polewali. 63.
Internet :
i gede sukeratayasa, kajian metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw,
521

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

https://sukeratayasa.wordpress.com/2017/02/25/kajian-metode-pembelajarankooperatif-tipe-jigsaw/, 17-04-2018.
Prosiding :
Chandra Adiputra, 2015, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Modifikasi Model
Jigsawuntuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelasxi-Ipsdi Sma Kristen Petra Malang,
FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo

522

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS SISWA DENGAN
MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL PROJECTED MOTION
PADA MATA PELAJARAN PKN
(STUDI DI KELAS X SMK PANCASILA WONOGIRI)
Asri Surya Ramadani
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015
asri_ramadani@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan analisis siswa
dengan media pembelajaran Visual Projected Motion pada mata pelajaran PKn. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Penggunaan media Pembelajaran Visual
Projected Motion untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn
di SMK Pancasila Wonogiri, (2) Kendala dalam menggunakan media Pembelajaran Visual
Projected Motion untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn
di SMK Pancasila Wonogiri, (3) Dampak atau perubahan kemampuan analisis siswa setelah
digunakannya media Pembelajaran Visual Projected Motion pada mata pelajaran PKn di SMK
Pancasila Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Metode
pengumpulan data yakni melalui studi pustaka, dengan cara teknik analisis dokumen Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siswa SMK Pancasila Wonogiri. Hasil yang akan dicapai
menunjukkan bahwa (1) Penggunaan media Pembelajaran Visual Projected Motion untuk
meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di SMK Pancasila
Wonogiri dapat diterapkan dengan baik seiring dengan kemampuan teknologi yang semakin
maju. (2) Namun, kendala dalam penggunaan media Pembelajaran Visual Projected Motion
ini adalah masih adanya beberapa guru dan siswa yang belum menguasai teknologi serta alat
yang masih belum memadai jika media Pembelajaran Visual Projected Motion diterapkan
untuk semua kelas. (3) Dampak setelah digunakannya media Pembelajaran Visual Projected
Motion ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa, yang mengalami peningkatan dalam
kemampuan analisisnya. Saran yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini ialah perlunya
kredibilitas didalam penelitian tersebut, artinya data yang ada di lapangan harus konkrit dan
juga dapat dipadukan dengan penyelesaian masalah tersebut.
Kata Kunci : Media Visual Projected Motion, kemampuan analisis siswa.
PENDAHULUAN
Dalam proses belajar mengajar, lima komponen yang sangat penting adalah tujuan,
materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kelima aspek ini saling mempengaruhi.
Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan berdampak pada jenis media
pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa melupakan tiga aspek penting lainnya yaitu tujuan,
materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi
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utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi,
motivasi, kondisi, dan lingkungan belajar. 113
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar,
dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap pembelajar. Penggunaan
media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan
proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. 114
Sebagai salah satu komponen pembelajaran, media tidak bisa luput dari pembahasan
sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian
yang harus mendapat perhatian pembelajar dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun
kenyataanya bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Alasan yang
sering muncul antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulitnya
mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dll. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi
jika setiap pembelajar telah membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal
media pembelajaran. Sesungguhnya betapa banyak jenis media yang bisa dipilih,
dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, biaya maupun tujuan
pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media memiliki karakteristik tertentu yang perlu
kita pahami, sehingga kita dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
yang ada di lapangan
Media Pembelajaran
Peran pembelajar adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi
pembelajar agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. Bukan
hanya sumber belajar yang berupa orang , melainkan juga sumber-sumber belajar yang lain.
Bukan hanya sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar, melainkan juga
sumber belajar yang telah tersedia. Semua sumber belajar itu dapat kita temukan, kita pilih
dan kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi pembelajar kita.
Wujud interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar dapat bermacam-macam. Cara
belajar dengan mendengarkan ceramah dari pembelajar memang merupakan salah satu wujud
interaksi tersebut. Namun belajar hanya dengan mendengarkan saja, patut diragukan
113

Hamalik, O. (1990). Metoe Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar. Bandung: Tarsito.
P Wiratmojo, S. (2002). Media pembelajaran Bahan Ajar Diklat Kewidyaiswaraan
Berjenjang Tingkat Pertama. Lembaga Administrasi Negara.
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efektifitasnya. Belajar hanya akan efektif jika si pembelajar diberikan banyak kesempatan
untuk melakukan sesuatu, melalui multi-metode dan multi-media. Melalui berbagai metode
dan media pembelajaran, pembelajar akan dapat banyak berinteraksi secara aktif dengan
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki pembelajar. Barang kali perlu direnungkan
kembali ungkapan populer yang mengatakan : Saya mendengar saya lupa, Saya melihat saya
ingat, Saya berbuat maka saya bisa.
Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap
sebagai alat untuk membantu pembelajar dalam kegiatan mengajar (teaching aids). Alat bantu
mengajar berikutnya yang digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis
atau benda nyata lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih
konkret, memotivasi serta mempertinggi daya serap dan daya ingat pembelajar dalam
belajar 115 (David).

Pengertian Media Pembelajaran
Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari "medium" yang
secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang
dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media
ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasamya juga
merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut
media pembelajaran.
Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran. AECT misalnya,
mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk
menyalurkan pesan. Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan
pebelajar yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, Briggs
mengartikan media sebagai alat untuk memberikan rangsangan bagi pebelajar agar terjadi
proses belajar. Bagaimana hubungan media pembelajaran dengan media pendidikan ? Media
pendidikan , tentu saja media yang digunakan dalam proses dan untuk mencapai tujuan
pendidikan. Pada hakekatnya media pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena
proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Apabila kita bandingkan dengan

115

David, B. (n.d.). teaching With Media, a paper presented at Technology and Education
Conference in Athens, Greece.
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media pembelajaran, maka media pendidikan sifatnya lebih umum, sebagaimana pengertian
pendidikan itu sendiri. Sedangkan media pembelajaran sifatnya lebih khusus, maksudnya
media pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang
telah dirumuskan secara khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran,
tetapi setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Apa pula bedanya dengan
alat peraga, alat bantu mengajar (teaching aids), alat bantu audio visual (AVA), atau alat bantu
belajar yang selama ini sering juga kita dengar? Pada dasamya, semua istilah itu dapat kita
masukkan dalam konsep media, karena konsep media merupakan perkembangan lebih lanjut
dari konsep-konsep tersebut.
Alat peraga adalah alat (benda) yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep,
prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/ konkrit. Alat bantu adalah alat (benda)
yang digunakan oleh pembelajar untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Audio-Visual
Aids (AVA) mempunyai pengertian dan tujuan yang sama hanya saja penekanannya pada
peralatan audio dan visual. Sedangkan alat bantu belajar penekanannya pada pihak yang
belajar (pebelajar). Semua istilah tersebut, dapat kita rangkum dalam satu istilah umum yaitu
media pembelajaran (P Wiratmojo, 2002). Satu konsep lain yang sangat berkaitan dengan
media pembelajaran adalah istilah sumber belajar. Bagaimana kaitan antara media belajar
dengan sumber belajar? Sebagaimana telah dibahas di muka, sumber belajar memiliki
cakupan yang lebih luas daripada media belajar. Sumber belajar bisa berupa pesan, orang,
bahan, alat, teknik dan latar/lingkungan. Apa yang dinamakan media sebenarnya adalah bahan
dan alat belajar tersebut. Bahan sering disebut perangkat lunak software, sedangkan alat juga
disebut sebagi perangkat keras hardware. Transparansi, program kaset audio dan program
video adalah beberapa contoh bahan belajar. Bahan belajar tersebut hanya bisa disajikan jika
ada alat, misalnya berupa OHP, Radio kaset dan Video player. Jadi salah satu atau kombinasi
perangkat lunak (bahan) dan perangkat keras (alat) bersama-sama dinamakan media. Dengan
demikian, jelaslah bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Dengan
demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah kata tersebut diartikan dalarn
pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu pembelajar dalam mengajar serta sarana
pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar ( pebelajar ). Sebagai penyaji
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dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu, bisa mewakili pembelajar
menyajikan informasi belajar kepada pebelajar. 116
Saat ini, siswa mengalami peningkatan kreatifitas yang signifikan dari masa ke masa.
Hal tersebut disebabkan semakin canggihnya teknologi yang berkembang menjadi sarana
pendamping siswa dalam melakukan pembelajaran. Maka, tidak sedikit siswa yang hanya
mengandalkan sesuatu yang instant dalam melakukan pembelajaran, misalnya dalam
mengerjakan tugas, siswa hanya mengunduh data dan informasi dari

internet tanpa

menganalisisnya.
Karena hal itu, daya analisis siswa yang seharusnya bisa lebih produktif pada usianya
justru menurun karena hanya mengandalkan kemampuan teknologi. Terutama dalam
pembelajaran PKn yang notabene membutuhkan kemampuan analisis dalam setiap mengolah
informasi mengenai obyek yang dibahas. Maka, untuk meningkatkan kemampuan analisis
siswa dalam mata pelajaran PKn dibutuhkana suatu inovasi dalam pembelajaran. Salah
satunya dengan penggunaan media pembelajaran Visual Projected Motion sebagai langkah
untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa dalam pembelajaran PKn.
Rumusan masalah yang dapat dijabarkan didalam penelitian ini adalah Pengaruh/
dampak apa yang ditimbulkan setelah digunakannya media pembelajaran Visual Projected
Motion dalam meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di kelas X
SMK Pancasila Wonogiri dan kendala yang dihadapi dalam menggunakan media
pembelajaran Visual Projected Motion dalam meningkatkan kemampuan analisis siswa pada
mata pelajaran PKn di kelas X SMK Pancasila Wonogiri.
Tujuan yang di akan dijelaskan didalam penelitian ini ialah untuk mengetahui
Pengaruh/ dampak apa yang ditimbulkan setelah digunakannya media pembelajaran Visual
Projected Motion dalam meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn
di kelas X SMK Pancasila Wonogiri dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam
menggunakan media pembelajaran Visual Projected Motion dalam meningkatkan
kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di kelas X SMK Pancasila Wonogiri.

METODE PENELITIAN

116

al, J. b. (2000). Models of Teaching. London: 6th Ed. Allyn.
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Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017. Tempat penelitian
dilakukan di SMK Pancasila Wonogiri. Jenis Penelitian dilakukan dengan metode deskriptifkualitatif Obyek penelitian adalah siswa kelas X SMK Pancasila Wonogiri. Variabel
Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data
yakni melalui studi pustaka, dengan cara teknik analisis dokumen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) siswa SMK Pancasila Wonogiri.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Terkait dengan semakin beragamnya media pengajaran, Raharjo mengatakan
pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Yaitu; (a) Kejelasan maksud
dan tujuan pemilihan media; apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran
dan sebagainya, (b) Familiaritas media, yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri
media yang akan dipilih, dan (3) Sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya
beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. 117
Banyak penelitian diadakan mengenai media pembelajaran mana yang paling sesuai
untuk tujuan tertentu, dan hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Tidak setiap media
pengajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai sembarang tujuan pengajaran, 2) Semua
media pengajaran dapat membantu guru dalam melaksanakan satu atau beberapa fungsi dalam
pengajaran, seperti mengisahkan, mengontrol/mengecek, memberikan penguatan dan
mengadakan evaluasi. 118
Didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), disebutkan bahwa Media belajar
dibagi menjadi 4 yaitu, media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia. Media
belajar yang digunakan tidak mendukung materi pembelajaran, pendekatan scientific dan
tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Media belajar yang digunakan itu seperti
proyektor, LCD, spidol dan papan tulis. Penggunaan LCD dan proyektor jarang dilakukan
karena LCD dan proyektor dalam SMK Pancasila Wonogiri tidak semua kelas memilikinya
sehingga guru PPKn akan menggunakan LCD dan Proyektor jika tidak digunakan oleh guru
lain. Hal tersebut jelas menggangu proses pembelajaran yang berlangsung.

Rahardjo, R. “Media Pembelajaran” 1986. Dalam Yusufhadi Miarso dan kawan-kawan. Teknologi Komunikasi
Pendidikan. Rajawali. Jakarta, 1986. hal 62
118
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Media Abadi, Yogyakarta, 2005, hal. 321
117
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Rencana Pelaksanaa Pembelajaran dari SMK Pancasila Wonogiri terbilang baik karena
RPP tersebut sudah sesuai dengan prosedur pembuatan RPP yang dijelaskan dalam
Permendikbud No. 22 tahun 2016. Selain itu, juga sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan
RPP, tetapi meskipun demikian masih terdapat kekurangan pada RPP SMK Pancasila
Wonigiri, yaitu tidak ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.
Dalam hal ini, media belajar yang digunakan adalah proyektor, LCD, spidol dan papan tulis.
Namun, penggunaan LCD dan proyektor jarang dilakukan karena tidak semua kelas
memilkinya sehingga guru PPKn akan menggunakan LCD dan Proyektor jika tidak digunakan
oleh guru lain. Hal tersebut jelas mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung.
Maka, adanya penerapan media pembelajaran Visual Projected Motion yang melibatkan
seluruh siswa dalam bersama untuk melakukan pembelajaran dengan guru saat proses belajar
mengajar dilakukan. Terutaam saat mata pelajaran PKn yang mengharuskan adanya
pembahasan yang uptodate dalam membahas isu-isu terkini kewarganegaraan diperlukan
adanya daya analisis siswa yang baik untuk mengelola hal tersebut.
Media Visual Projected Motion ini dilakukan dengan mengombinasikan antara tampilan
visual dan video/gerak yang ditampilakan melalui perantara media powerpoit saat
pembelajarn berlangsung. Jadi siswa distimulasi melalui tampilan visual yang mengambarkan
isu kewarganegaraan untuk kemudian hasilnya akan diperoleh analisis siswa yang bisa
didapatkan dari tampilan tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
dampak dari penggunaan media pembelajaran Visual Projected Motion ini dapat dilihat dari
hasil belajar siswa dan proses pembelajaran siswa di kelas. Bahwa dengan adanya media ini
diketahui bahwa keaktifann siswa di kelas menjadi meningkat dan kemampuan analisis siswa
menjadi lebih tersinergi karena distimulasi oleh media yang ssuai dengan perkembangan
teknologi masa kini.
Namun disamping itu semua, ada kendala dalam penggunaan media Pembelajaran
Visual Projected Motion diantaranya ialah, adalah masih adanya beberapa guru dan siswa
yang belum menguasai teknologi serta alat yang masih belum memadai jika media
Pembelajaran Visual Projected Motion diterapkan untuk semua kelas.
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Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya sinergitas antara pemerintah sebagai
penyedia sumber belajar termasuk media belajar dan kemampuan sumber daya guru atau
pengajar untuk terus meningkatkan kualitasnya terutama mengenai teknologi informasi demi
menunjang pembelajaran.
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STUDI ANALISIS KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN EVALUASI
DALAM RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MATA
PELAJARAN PPKN DI SMP NEGERI 3 SURAKARTA
Atikah Prabandini
Prodi PPKn
Universitas Sebelas Maret
atikah_prabandini@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui analisis evaluasi pembelajaran dalam
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2) untuk mengetahui analisis kompetensi guru
dalam membuat evaluasi dalam RPP di SMP Negeri 3 Surakarta. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Dengan data yang diperoleh dari hasil magang I.Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa evaluasi pembelajaran dalam RPP yang dibuat oleh guru SMP Negeri
3 Surakarta pada mata pelajaran PPKn kelas VIII di kategorikan belum baik. Hal ini
dikarenakan instumen yang dibuat oleh guru hanya aspek pengetahuan saja dan dalam
instrument tersebut terdapat ketidaksesuain dengan komponen dalam RPP yang lain.
Kompetensi guru SMP Negeri 3 Surakarta dalam menyusun penilaian dan instrumen penilaian
dalam RPP dikatakan kurang karena dalam membuat penilaian, guru hanya mencantumkan
evaluasi aspek pengetahuan saja. Sedangkan dalam Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang
Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar meliput aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Untuk meningkatkan kompetensi guru sebaiknya guru
mengikut ipelatihan terkait menyusun perencanaan pembelajaran.
Kata kunci : Kompetensi Guru, Evaluasi

PENDAHULUAN
Guru merupakan salah satu faktor yang memegang peran penting terhadap mutu
pendidikan. Pendidikan yang bermutu ditandai dengan keberhasilan proses pembelajaran di
sekolah. Jika guru dapat mengelola kelas dan memberikan layanan belajar dengan baik, maka
kegiatan pembelajaran di sekolah akan berhasil. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proses
pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas guru.

119

Aktivitas guru yang akan memberikan

layanan belajar yang berkualitas tentu membutuhkan pemahaman akan konsep belajar dan
119

Sagala Syaiful, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 32.
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pengembangan kurikulum dalam bentuk penyusunan silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), dan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam
maupun di luar kelas.
Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Menurut PP No. 13 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar
nasional pendidikan, empat kompetensinya yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi
professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social. Kompetensi pedagogic adalah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan
peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang dimilikinya.
Dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan
menengah, bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan perencanaan, pelaksanaan,
penilaian dan pengawasan. Perencanaan proses pembelajaran salah satunya adalah
penyusunan Silabus yang selanjutnya dijabarkan dalam RPP sebagai pedoman guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi
menyusun RPP secara baik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ukuran kebaikan RPP yang disusun guru adalah
sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang standar
proses pendidikan dasar dan menengah. Penyusunan RPP juga harus memnuhi beberapa
komponen yang sesuai seperti dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang standar
proses pendidikan dasar dan menengah.
Komponen dalam RPP yaitu a) identitas sekolah b) identitas mara pelajaran c)
kelas/semester d) materi pokok e) alokasi waktu f) tujuan pembelajaran g) kompetensi dasar
dan indicator h) materi pembelajaran i) metode pembelajaran j) media pembelajaran k)
sumber belajar l) langkah-langkah pembelajaran dilakkan melalui pendahuluan, inti dan
penutup m) penilaian hasil pembelajaran.
Namun senyatanya guru di SMP Negeri 1 Surakarta dalam menyusn RPP belum sesuai
dengan yang ada dalam standar proses pendidikan. Berdasarkan RPP yang peneliti terima ada
komponen yang tidak sesuai dengan komponen RPP dalam dalam Permendikbud No. 22
Tahun 2016. Ketidaksesuaian ini terletak pada komponen evaluasi, dalam menyusun evaluasi
guru hanya mencantumkan aspek pengetahuan saja. Permendikbud No. 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar meliput
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aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dengan adanya ketidaksesuaian ini maka
dapat dikatakan kompetensi guru yang bersangkutan masih kurang.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul
“STUDI ANALISIS KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN EVALUASI
DALAM

RENCANA

PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN

(RPP)

MATA

PELAJARAN PPKN DI SMP NEGERI 3 SURAKARTA”.
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana analisis evaluasi pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang disusun oleh guru?
2. Bagaimana analisis kompetensi guru dalam membuat evaluasi dalam RPP di SMP
Negeri 3 Surakarta?
Tujuan peneltian ini yaitu untuk :
1. Mengetahui analisis evaluasi pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang disusun oleh guru
2. Mengetahui analisis kompetensi guru dalam membuat evaluasi dalam RPP di SMP
Negeri 3 Surakarta
METODE PENELITIAN
Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu SMP Negeri 3 Surakarta yang berlokasi
di Jl. Kartini No. 18, Timuran, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini
dilaksanakan ketika observasi magang satu untuk tugas mata kuliah profesi kependidikan di
semester II. Pada tanggal 23 April 2016.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu
mendeskripsikan dan menganalisis RPP yang tekah dibuat oleh guru yang bersangkutan.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh
dituangkan dalam bentuk uraian.
Subyek dan infroman penelitiannya yaitu Guru PPKN Kelas VII SMP Negeri 3
Surakarta. Obyek penelitian nya berupa dokumen RPP. Menyajikan sumber data deskriptif
berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen RPP
SMP Negeri 3 Surakarta.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan diupayakan untuk menginterpretasikan
hasil temuan penelitian yang telah diperoleh. Hal ini didasarkan pada suatu persepsi bahwa
tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemaknaan atas realita yang
terjadi. Selanjutnya secara sistematis pembahasan hasil penelitian ini akan dipaparkan sebagai
berikut:
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya
ketidaksesuaian dalam evaluasi pembelajaran yang disusun oleh guru dengan lingkup
penilaian dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 mengenai standar penilaian.
Ketidaksesuaian ini terletak pada tidak adanya penilaian aspek sikap dan aspek keterampilan
dalam evaluasi pembelajaran.
120

Penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis,

berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik.

Evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran karena
evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan belajar peserta
didik.
121

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip dasar yang harus senantiasa

diperhatikan dan dipatuhi dalam rangka evaluasi hasil belajar adalah prinsip keseluruhan,
yaitu prinsip di mana seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi belajar dituntut untuk
mengevaluasi secara menyeluruh terhadap siswa, baik dari segi pemahamannya terhadap
materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif), dari segi penghayatan
(aspek afektif), maupun pengalamannya (aspek psikomotor).
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ketiga aspek tersebut tidak dapat
dipisahkan dari proses evaluasi pembelajaran, dalam perencanaannya seorang guru harus
merecanakan evaluasi pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif dan aspek
psikomotor. Dalam proses pembelajaran pun ketiga aspek dalam evaluasi ini harus dilakukan
oleh guru agar guru dapat mengetahui pencapaian hasi belajar peserta didik pada
pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga guru akan merencakan pembelajaran
selanjutnya guna meningkatkan hasil belajar peserta didik.
120
121

Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 10
Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012) hlm. 42
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Dari penelitian yang telah saya lakukan terhadap RPP yang disusun oleh guru
bersangkutan, perencanaan evaluasi pembelajaran hanya mencantumkan aspek kognitif saja.
Seharusnya guru dalam perencanaanya juga harus merencanakan aspek afektfif dan aspek
psikomotor, yang digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan dari peserta didik dalam
kegiatan pembelajran.
122

Dalam persiapan strategi proses belajar mengajar perlu disusun instrument

penilaian dalam standar penguasaan. Penyususnan instrument penilaian ini dimaksudkan
untuk mengetahui kemampuan penguasaan siswa terhadap suatu materi atau pokok bahasan.
Penyususnan instumen penilaian dalam RPP yang disusun oleh guru tidak dapat
dianalisis karena dalam RPP guru tidak menyertakan lampiran yang didalamnya terdapat
instrument penilaian. Namun dalam RPP yang disusun oleh guru dalam komponen evaluasi
pembelajran terdapat rancangan penilaian aspek pengetahuan yang didalamnya memuat
indicator pencapaian, teknik penilaian, bentuk instrument dan instrument itu sendiri.
123

System penilaian dalam pembelajran harus mengacu pada indicator ketercapaan

yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan dasar/kemampuan minimal dan standar
kompetensinya. Dengan demikian hasil penilaian akan memberikan gambaran mengenai
sampai seberapa indicator kemampuan dasar dalam suatu mata pelajaran telah dikuasia oleh
sisiwa.
Guru dalam merancang maupun melaksanakan penilaian harus mengacu pada
indicator yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kemampuan yang diinginkan
dapat tercapai. Dalam RPP guru yang bersangkutan sudah terdapat indicator pencapaiannya,
namun dalam RPP guru tidak terdapat komponen indicator yang seharusnya menjadi acuan
guru dalam membuat penilaian. Setelah diteliti indicator pencapaian dalam evaluasi tersebut
cenderung sama dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran sendiri juga mengacu
pada indicator. Dalam indicator pencapaian dalam penilaian tersebut ada beberapa poin yang
tidak sama, seperti dalam tujuan pembelajaran disebutkan siswa diharapkan dapat
menyebutkan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat, namun dalam indicator
pencapaian penilaian poin tersebut tidak ada.
Seperti yang tercantum dalam buku Pelaksanaan Penilaian, istilah instrument
penilaian disebut dengan istilah teknik penilaian yang berupa teknik tes dan non tes. Teknik
122
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Asep Jihad - Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013) hlm. 67
ibid., hal. 64
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penilaian yang disusun oleh guru yaitu teknik tes karena digunakan untuk mengukur aspek
pengetahuan. Ada beberapa jenis tes, tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. Guru dalam
penilaiannya menggunakan tes tertulis (pilihan gandan dan uraian) dan tes lisan.
124

Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah soalyang

diujikan yaitu bobot masing-masing bagian yang telah ditentukan dalam kisi-kisi. Dalam
instrument penilaian guru membuat soal sebanyak 5 butir, namun pada tiap soal belum
diberikan skor. Bobot dan skor digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat kesulitan dari
soal yang akan diujikan.
Dari uraian analisis daiatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi oembelajaran yang
disusun oleh guru belum baik. Karena adanya kekurangan-kekurangan yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Undang-undang
tersebut mengisyaratkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi dalam mempersiapkan
perlengkapan sebuah proses pembelajaran, di antarnya sebuah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP).
Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butie (a)
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan
mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang dimilikinya. Kemampuan dalam menyusun
RPP masuk dalam kompetensi pedagogic.
125

Jejen Musfah mengatakan, “guru yang baik memahami bahwa mengajar bukan

sekadar berbicara, dan belajar bukan sekadar mendengarkan, guru yang efektif mampu
menunjukkan bukan hanya apa yang ingin mereka ajarkan , namun juga bagaimana siswa
dapat memahami dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru” (Musfah, 2011).
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan
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ibid., hal.160
Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru (Prenada Media: Jakarta, 2011), hlm. 32.
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pembelajaran di kelas. Maka berahasilnya suatu proses pembelajaran ditentukan dari baik
tidaknya guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Untuk menyusun RPP dengan baik harus mencakup beberapa komponen, salah
satunya yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk menilai hasil belajar siswa setelah
melakukan proses pembelajaran, yang terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu aspek
pengetahuan, sikap dan keterampilan.
126

Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan menilai kemampuan siswa setelah siswa

mengikuti suatu program pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menilai
tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta menilai efektivitas dan efisiensi
penggunaan metode, alat dan sarana pembelajaran. Kegiatan evaluasi pembelajaran
mencakup penilaian terhadap kemajuan belajar siswa dalam aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap.
Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya kekurangan dalam
penyusunan evaluasi dalam RPP yang dibuat oleh guru. Dalam RPP evaluasi yang
dicantumkan hanya evaluasi aspek pengetahuan saja, namun dalam evaluasi ini sudah
mencakup adanya teknik penilaian dan bentuk instrument. Seperti yang sudah dikatakan
sebelumnya bahwa evaluasi meliputi tiga aspek yaitu aspek pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Dalam suatu pembelajaran harusnya guru tidak hanya menilai satu aspek saja
melainkan semua aspek. Guru harus membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum
melakukan evaluasi. Perencanaan ini dibuat agar nantinya mempermudah guru dalam
melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh guru
karena melalui evaluasi guru dapat mengetahui perkembangan belajar siswa dan hasilnya
dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa.
Guru dituntut memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu.
Dalam kaitannya perencanaan ini guru harus memiliki kompetensi pedagogic yang baik.
Ketika guru memiliki kompetensi pedagogic yang baik maka dalam membuat suatu
perencanaa pembelajaran akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Perencaan pembelajaran
sangat penting dilakukan karena dengan perencanaan guru akan lebih mudah dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang sukses apabila perencaan
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I.I Syafitri, Skripsi: “Kesesuaian Rancangan Evaluasi RPP Dengan Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa
Jawa Aspek Menulis Dialog Kelas VII SMP Negeri Se-Kecamatan Semarang Barat” (Semarang: UNNES,
2011), 15.
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yang dibuat juga sesuai dengan aturan yang ada. Kurangnya penyusunan evaluasi dalam RPP
guru menandakan kompetensi pedagogic yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan masih
belum baik. Seharusnya guru menyusun evaluasi dengan sebaik mungkin agar guru dapat
mengetahui perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswanya.
KESIMPULAN
Penyusunan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam RPP dapat
dikatakan belum baik, karena instrument yang disusun hanya aspek penetahuan saja dan
didalamnya terdapat ketidaksesuaian dengan komponen RPP yang lain. Selain itu kekurangan
dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat pada evaluasi, yang mana dalam evaluasi guru
hanya menyusun evaluasi aspek pengetahuan saja. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa
evaluasi mencakup tiga aspek yaitu aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Kompetensi pedagogik guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) mata pelajaran PPKn SMP Negeri 3 Surakarta dapat dikatakan masih kurang. Karena
seorang guru dapat dikatakan profesional apabila dalam menyusun perencanaan pembelajaran
sesuai dengan standar proses yang ada dalam permendikbud sehingga nantinya dapat
melakukan proses pembelajaran yang baik dan mendapatkan hasil yang diinnginkan. Namun
guru yang bersangkutan dalam menyusunan RPP belum sesuai dengan standar dalam
Permendikbud.
Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran,
guru dapat melakukan interaksi dengan sesame profesi dalam wadah seperti Musyawarah
Guru Maata Pelajaran, mengikuti seminar atau pelatihan terkait perencanaan pembelajaran,
atau memanggil tutor dari kementrian untuk memberikan pengetahuan dalam menyusun
perencanaan pembelajaran yang baik dan benar.
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UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERILAKU DISIPLIN PADA MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KELAS
VII SMP NEGERI 8 SURAKARTA
Catur Wulandari
Universitas Sebelas Maret Surakarta
caturwulandari@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui upaya guru pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas vii SMP
Negeri 8 Surkarta 2) Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat yang dialami oleh
guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku disiplin
siswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan,
tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan
analisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas VII
SMP Negeri 8 surakarta sudah berjalan dengan baik, sebab pada indikator dari setiap
kompetensi guru sudah dilaksanakan, seperti pada indikator kompetensi kepribadian yang
memuat tentang kejujuran, kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, kewibaan,
kolaboratif dan berakhlak mulia serta mampu berkomunikasi dengan baik saat pembelajaran.
Adapun hambatan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa, kurangnya kesadaran dari diri
siswa itu sendiri akan pentingnya nilai kedisiplinan sehingga banyak siswa yang masih
menghiraukan perintah dan arahan yang diberikan oleh guru, padahal di SMP N 8 surakarta
sudah mencamtumkan daftar nilai kredit penyimpangan sikap atau perilaku atau budi pekerti
peserta didik.
Kata Kunci : Kompetensi kepribadian, Guru, PPKn, Perilaku Siswa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua
pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan
kompetensinya, termasuk kompetensi guru. Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus
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memiliki kompetensi, karena dengan kompetensi yang dimiliki maka guru diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah. Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan
dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 127
Kompetensi guru dalam upaya meningkatkan perilaku disiplin siswa mengacu pada
kompetensi kepribadian. Dengan demikian guru harus memiliki sikap kepribadian yang
mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Dengan adanya
kompetensi kepribadian guru, diharapkan mampu meningkatkan perilaku disipilin siswa di
SMP Negeri 8 Surakarta, Seperti tujuan pendidikan nasional kita dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal
3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang berimn dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab128. Namun pada kenyataannya, berdasarkan wasil wawancara dan
observasi 14 Mei 2015, di SMP Negeri 8 Surakarta banyak ditemukan guru-guru yang
kompetensi kepribadannya hanya mendapat predikat cukup saja.
Meskipun guru telah menerapkan kompetensi kepribadian tersebut, terkadang peserta
didikpun tidak merespon dengan baik, contohnya saja ketika bel berbunyi seharusnya peserta
didik sudah memasuki ruangan dengan mempersiapkan segala keperluan untuk belajar pada
saat jam pelajaran berlangsung namun berdasarkan observasi yang dilakukan masih banyak
peserta didik yang masih berada diruangan kelas, selain itu sikap sopan dan santun terhadap
guru yang masih kurang. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan yang penulis peroleh di atas,
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul judul Studi Tentang
Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam
Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Surakarta. Rumusan masalah
yang diteliti yaitu 1) Bagaimana upaya guru PPKn dalam meningkatkan perilaku disiplin

127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, hal 3 Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II
Pasal 3
128
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siswa ?, 2) Apa sajakah faktor penghambat yang dialami oleh guru PPKn dalam meningkatkan
perilaku disiplin terhadap peserta didik di SMP Negeri 8 Surakarta ?. Dengan tujuan untuk
mengetahui upaya guru PPKn dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa serta untuk
mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh guru PPKn dalam meningkatkan perilaku
disiplin terhadap peserta didik di SMP Negeri 8 Surakarta.

METODE PENELITIAN
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMP Negeri 8 Surakarta yang berada
di Jl. HOS Cokroaminoto No.51, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126. Penelitian ini
dilaksanakan selama selama 2 minggu yang dimulai tanggal 11 April 2016 sampai 31 Mei
2016. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan,
observasi lapangan dan studi dokumen yang berhubungan dengan obyek. Subyek
penelitiannya adalah Guru PPKn kelas VII SMP Negeri 8 Surakarta, Bapak Hartanto, S. Pd.
Dan Siswa SMP Negeri 8 Surakarta, khususnya kelas VII SMP Negeri 8 Surakarta. Sedangkan
obyek penelitiannya adalah perilaku disiplin siswa SMP Negeri 8 Surakarta. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian ini
adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi lokasi penelitian adalah tahapan dimana data yang diperoleh peneliti di
lapangan yaitu di SMP Negeri 8 Surakarta, sehingga dapat disajikan secara sistematis sebagai
berikut:
1. Profil SMP Negeri 8 Surakarta
1. Nama Sekolah

: SMP Negeri 8 Surakarta

2. Tahun Berdiri

: Tahun 1960

3. Alamat Sekolah

: Jl. HOS Cokroaminoto 51 Surakarta Telp. 0271-632947,

657772
2. Visi, misi dan tujuan SMP Negeri 8 Surakarta
Visi SMP Negeri 8 Surakarta : Berprestasi, berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi SMP Negeri 8 Surakarta
1. Melaksanakan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
2. Melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran silabus,
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3. Melaksanakan pengembangan sistem penilaian;
4. Melaksanakan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran;
5. Melakukan inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran;
6. Mengadakan bahan, sumber pembelajaran;
7. Melaksanakan pengembangan fasilitas : sarana prasarana, media pendidikan;
8. Melaksanakan pengembangan manajemen (pengelolaan : SDM, pembelajaran,
sarpras, penilaian, kesiswaan, kurikulum, administrasi, pembiayaan) sekolah.
9. Melaksanakan pengembangan kegiatan bidang olah raga, kesenian, MIPA,
Bhs. Inggris, Pramuka;
10. Melaksanakan pengembangan bidang agama dan tata karma
Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang beberapa aspek, yaitu
sebagai berikut:
1. Kompetensi Kepribadian Guru PPKn Dalam Upaya Meningkatkan Perilaku
Disiplin Siswa
Menurut (Sagala, 2011) aspek psikologi kompetensi keperibadian guru menunjukkan
kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian (1) Mantap dan stabil, yaitu memiliki
konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan norma yang
berlaku ;(2) dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagi pendidik
dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) arif dan bijaksana yaitu tampilannya bermanfaat
bagi peserta didik, sekolah, masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan
bertindak; (4) berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif
terhadap peserta didik dan memiliki akhlak mulia serta memiliki perilaku yang dapat
diteladani oleh peserta didik , bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas dan suka
menolong129.
Sebagai seorang Guru Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan memiliki
kepribadian yang disiplin merupakan poin yang penting yang harus dimiliki. Dimana guru
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu guru yang
mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pembinaan sikap
dan perilaku pelajar yang salah satunya meliputi sikap disiplin. Guru yang inspiratif sangat
dibutuhkan dalam pembinaan kepribadian siswa agar memiliki akhlak yang mulia. Hal

129

S. Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta .2011 hal 37
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tersebut sejalan dengan pendapat (Hidayatullah, 2009) bahwa Kedisiplinan menjadi alat yang
ampuh dalam mendidik karakter130.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Surakarta mampu menjadi teladan bagi
peserta didiknya, karena dalam melaksanakan upaya peningkatkan perilaku disiplin siswa,
maka dengan keteladananlah guru, dan seluruh jajaran pendidikan dapat memberi contoh yang
baik, kemudian baru peserta didik diberikan pengertian akan materi yang akan diajarkan
dengan menggunakan contoh yang sudah ada 131. Seperti pada percakapan berikut bahwa :
“Andaikata saya terlambat ya mbak, saya pasti minta maaf kepada peserta didik dan
meminta ijin apakah saya diperkenankan untuk memberikan materi pelajaran atau
tidak mbak. Kalau sudah diperkenankan baru saya melanjutkan materi mbak.
Ibaratnya anak saya mempunyai aturan dan sayapun juga mempunyai aturan yang
sama”
Menurut (Priansa, 2014) terwujudnya kompetensi kepribadian pada Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Surakarta tentu tidak terlepas dari
komitmennya sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi tri-pusat, seperti ungkapan Ki
Hadjar Dewantoro “ Ing Ngraso Sung tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri
Handayani” yang artinya berarti didepan memberikan teladan, di tengah memberikan karsa,
dan dibelakang memberikan dorongan atau motivasi. 132
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan sub indikator pada kompentensi
kepribadian di SMP Negeri 8 Surakarta sudah terlaksana dengan baik, seperti pada sub
indikator kejujuran. Kejujuran merupakan suatu pernyataan yang melekat pada diri seseorang
yang sesuai dengan faktanya sehingga perbuatan dan perkataannya dapat dipercaya oleh orang
lain133. Seperti yang dikatakan oleh Bp. Hartanto, S.Pd bahwa :
Indikator pada aspek kejujuran di SMP Negeri 8 Surakarta yang saya amati 75-80%
sudah sesuai, namun masih terdapat beberapa anak yang tidak sesuai dengan ucapan
dan perbuatannya. Biasanya anak yang mempunyai karakter tidak jujur akan memiliki
kredit penilaian sendiri di bagian kesiswaan, termasuk dalam pelajaran PPKn.
Contohnya seperti saat ulangan tadi saya menerapkan aspek kejujuran, saya bisa saja
memberi nilai 100 tapi jika sikapnya sudah tidak jujur tentu sangat sulit untuk
memberikan nilai 100 kepada peserta didik. Oleh karena itu dismp 8 untuk
menerapkan kejujuran setiap hari jum’at itu pasti ada tadarusan dan setiap pagi juga
130

M.F Hidayatullah, Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat. Surakarta: Yuma Pustaka. 2009, hal
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Sri Hastuti Sulistyawati,Peran Mata Pelajaran PKn Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter di
Sekolah.PKn Progresif Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan.Vol 4. Hal 66
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D.J, Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru. Bandung: Alfabeta. 2014, hal 69-70
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Sri Anitah,Teknologi Pembelajaran.Surakarta:Yuma Pustaka.2009,hal 8-9
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pasti ada agenda sholat dhuha. Namun ada juga siswa perempuan yang setiap hari
jum’at itu tidak pernah tadarus dan sholat alasannya karena datang bulan, kan tidak
mungkin setiap hari datang bulannya.Nahh disitu anak sudah tidak jujur, hal seperti
itu sudah ada penilaiannya sendiri .Cara mengatasi siswa yang berbohong dapat
dilakukan dengan kerjasama antara guru dengan adanya pendekataan keagamaan, lalu
setiap siswa diajarkan untuk tidak hanya mengurusi urusan duniawi.
Kemudian pada sub indikator selanjutnya adalah menarik perhatian siswa dalam
penggunaan metode belajar . Menarik dalam artian guru mampu megajak peserta didik untuk
ikut andil dalam melakukan pembelajaran di kelas 134. seperti yang dikatakan oleh Bp.
Hartanto bahwa :
Penggunaan metode dalam menyampaikan materi pelajaran itu sangat penting, karena
dengan metode yang menarik peserta didik akan cepat menagkap materi. Jika dengan
metode yang telah disampaikan masih kurang paham peserta didik dituntut untuk
bertanya karena tidak semua guru itu pinter dan selalu bisa mengerti dengan kemauan
siswa. Dalam menyampaikan materi saya biasanya meggunakan metode ceramah,
namun tidak dari awal samapi akhir ceramah terus tapi ada selingan seperti saya
kaitkan dengan kehidupan disekitar anak yang suka dengan sinetron anak jalanan, jadi
saat jam pelajaran itu tidak spaneng mbak , anak kan jadi tidak bosan. Saat menjelang
semesteran saya kadang meminta kritik dan saran dari siswa mbak, buat masukan saya
bagaimana selama mengajar dalam satu semester. Sehingga saya nanti dapat
mengoreksi diri saya sendiri mbak.
Dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa juga harus memiliki rasa empati terhadap
orang lain, sehingga perilaku peserta didik tidak hanya disiplin terhadap diri sendiri melainkan
juga harus memiliki perilaku disiplin terhadap orang lain. Hal tersebut sesuai dengan hasil
wawancara peneliti terhadap guru PPKn, Bp. Hartanto, S.Pd bahwa :
Untuk menunjukkan sikap empati terhadap orang lain maka peserta didik harus terjun
langsung kelapangan, seperti halnya ketika ada pengemis ataupun orang yang
meminta tolong peserta didik harus terlibat langsung didalamnya sehingga mampu
merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengemis, bagaimana lelahnya
mencari uang. Intinya lebih mengajarkan peserta didik terhadap nilai-nilai kehidupan
agar mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT
Kemudian indikator selanjutnya dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa guru
harus mempunyai sikap toleransi. Menurut (Alma L, 2010) tentang salah satu kompetensi
kepribadian adalah tenggang rasa dan toleran135. Penuturan mengenai perilaku sikap toleransi
tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
Sebagai pendidik tentu mengajarkan kepeserta didik untuk saling menghargai satu
sama lain, saling tolong menolong. Nah di SMP Negeri 8 Surakarta ini alhamdulillah
134
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sudah berjalan dengan baik. Bahkan penerapan sikap toleransi ini tidak hanya pada
orang lain saja melainkan kepada tumbuh-tumbuhan. Karena pada dasarnya sekolah
ini adalah sekoah Adiwiyata. SMP Negeri 8 Surakarta itu sekolah yang mantap.
Termasuk kebersihan juga saya tanamkan mbak, apabila sekolah bersih kan kita juga
nyaman mbak dengan sekolahnya.
Selanjutnya kompetensi yang digunakan dalam meningkatkan perilaku displin lainnya
adalah mampu kolaboratif. Kolaboratif merupakan suatu penyataan dimana antara peserta
didik dan guru saling berkolaborasi dalam membahas materi-materi intelektual yang terjadi,
baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti penuturan dari Bp.
Hartanto, S.Pd bahwa:
“Untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa dalam aspek kolaboratif biasanya saya
bagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dengan kemampuan
berpikirnya macam-macam. Dengan dibentuknya kelompok tersebut saya
memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam mencari sumber belajar,
bekerjasama dengan kelompok dan mampu me-manage waktu dengan baik. Secara
tidak langsung aspek kolaboratif tersebut mampu menumbuhkan sikap disiplin peserta
didik.”
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Guru Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan SMP Negeri 8 Surakarta telah berupaya dengan baik dalam
meningkatkan perilaku disiplin siswa. Guru sudah sepatutnya menjadi seorang teladan yang
dapat dicontoh oleh peserta didik. Hal yang mudah saja dapat dicontoh adalah ketika bel
berbunyi guru telah siap memasuki ruangan dengan pakaian yang rapi sesuai dengan peraturan
sekolah, membawa materi yang akan dijadikan sebagi sumber belajar dan bertanggungjawab
kepada siswa ketika terdapat siswa yang kurang kemampuannya dalam berpikir, seorang guru
siap untuk membantu peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang lebih. Karena pada
dasarnya tugas seorang pendidik adalah membentuk manusia susila, membentuk manusia
yang cakap, membentuk warga Negara, membentuk warga
negara yang demokratis serta membentuk warga negara yang bertanggung jawab tentang
kesejahteraan masyarakat dan tanah air 136.
Namun seorang guru tidak hanya dituntut untuk membuat peserta didik pintar dalam
akademik saja, namun attitude peserta didikpun perlu ditata dan diperbaiki, seperti yang
terjadi di SMP Negeri 8 Surakarta yang masih terdapat siswa yang tidak mencerminkan

136
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perilaku disiplin, seperti menggunakan atribut sekolah yang tidak lengkap, ketika bel berbunyi
tidak segera memasuki ruangan, tata kelakuan dan perilaku terhadap sesama yang masih
kurang, ketidakjujuran yang masih seringkali dilakukan oleh siswa. Padahal di SMP Negeri 8
Surakarta telah membuat peraturan sekolah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta
didik, sehingga jika terdapat peserta didik yang melanggar peraturan akan mendapat kredit
poin. Jika kredit poin sudah melampui angka 100 biasanya guru bersama dengan Kepala
Sekolah terpaksa mengembalikan peserta didik kepada wali murid.
2. Faktor penghambat yang dialami oleh guru PPKn dalam meningkatkan
perilaku disiplin terhadap peserta didik di SMP Negeri 8 Surakarta.
Hambatan yang ditemukan dalam upaya meningkatkan perilaku disiplin siswa adalah
adanya permasalahan pada diri siswa itu sendiri seperti faktor internal, dimana dalam
lingkungan keluarga tidak ada yang memberikan motivasi untuk berperilaku disiplin karena
sibuknya pekerjaan orang tuanya, bahkan peserta didik kurang mendapatkan perhatian karena
rumah tangga orang tua yang sudah rusak. Hal yang demikian sangat memperngaruhi perilaku
siswa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu lingkungan bermain yang salah,
karena pada dasarnya masa usia SMP merupakan transformasi dari masa sekolah Dasar
sehingga membutuhkan penyesuaian yang sangat intens, jika dari lingkungan keluarga tidak
memperhatikan pergaulan anaknya maka besar kemungkinan anak akan terpengaruh dengan
pergaulan lingkungan yang salah. Kemudian jika dilihat dari keadaan geografis, SMP Negeri
8 Surakarta merupakan sekolah yang berada di lingkungan perkotaan. Namun dalam hal ini
hambatan yang memang dirasakan oleh guru dalam upaya meningkatkan peserta didik untuk
disiplin adalah kurangnya kesadaran diri dari peserta didik tersebut akan pentingnya perilaku
disiplin. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan tersebut, guru biasanya melakukan
pendekatan terhadap peserta didik yang memiliki tingkat perilaku disiplin rendah. Selain guru
yang melakukan pendekatan terhadap peserta didik, maka upaya lain yang dapat dilakukan
dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa adalah dengan pembiasaan diri , pengawasan dari
orang tua dan lingkungan sekitar serta adanya perintah untuk berperilaku disiplin .

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan data yang telah dikumpulkam peneliti di lapangan dan analisis yang
dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi kepribadian guru
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa di
SMP Negeri 8 Surakarta sudah berjalan dengan baik, sebab pada indikator dari setiap
kompetensi guru sudah dilaksanakan, seperti pada indikator kompetensi kepribadian yang
memuat tentang kejujuran, kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, kewibaan,
kolaboratif dan berakhlak mulia serta mampu berkomunikasi dengan baik saat pembelajaran.
Sedangkan hambatan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa adalah adanya
permasalahan pada faktor internal, seperti dalam lingkungan keluarga tidak ada yang
memberikan motivasi untuk berperilaku disiplin karena sibuknya pekerjaan orang tuanya,
bahkan peserta didik kurang mendapatkan perhatian karena rumah tangga orang tua yang
sudah rusak sehingga peserta didik bergaul dengan lingkungan yang salah, serta lingkungan
sekolah yang cenderung memasuki area perkotaan sehingga mempengaruhi perilaku disiplin
siswa. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pembiasaan pada
diri peserta didik, pengawasan dari kedua orang tua atau guru dan perintah untuk berperilaku
disiplin baik dilingkungan keluarga mampun sekolah.
Saran
Sebaiknya pendidik di SMP Negeri 8 Surakarta memberikan contoh disiplin tidak
hanya di dalam kelas saja melainkan di luar kelaspun harus disiplin, seperti tidak merokok di
lingkungan sekolah. Karena pada saat peniliti melakukan observasi ditemukan beberapa guru
yang merokok di lingkungan kampus.
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STRATEGI GURU DALAM MENENTUKAN SUMBER BELAJAR YANG
RELEVAN GUNA MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN PESERTA
DIDIK DALAM MATA PELAJARAN PPKN
(Studi di SMP N 8 Surakarta)
Charistia Nikmah Murwanti
Program Studi PPKN FKIP UNS,Surakarta
Ristia.ristia@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya tulisan ini adalah : 1).mengetahui strategi
guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan 2).mengetahui Sumber belajar yang
yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan peserta didik pada mata pelajaran PPKN.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan deksriptif kualitatif yaitu
dari kepustakaan dan dokumen dimana dengan menggunakan studi kepustakaan ini penulis
dapat merangkum hal-hal yang berkaitan dengan sumber belajar yang relevan yang dapat
digunakan guru untuk meningkatkan wawasan peserta didik.Serta dokumen yang didapat dari
SMP N 8 Surakarta berupa RPP.
Hasil yang akan ingin dicapai terkait penulisan ini adalah diharapkan 1).dapat
mengetahui strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan, 2).dapat
meningkatkan sumber belajar yang berwawasan kebangsaan pada peserta didik pada mata
pelajaran PPKN. Adapun saran dari penulis adalah ada baiknya setiap sumber belajar yang
digunkan oleh guru dapat disesuikan dengan materi dan perkembangan isu-isu yang
berkembang dan lebih luas saat ini serta mengacu pada sumber belajar terutama buku yang
mempunyai wawasan kebangsaan luas bagi peserta didik
Kata Kunci : Sumber Belajar Yang Relevan, Wawasan Kebangsaan Peserta Didik
PENDAHULUAN
Sumber pembelajaran merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang tidak bisa
dipisahkan. Dengan sumber belajar peserta didik akan mempunyai cara pandang dan beraneka
pengetahuan yang dapat menghasilkan cara berpikir yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Dengan sumber belajar yang relevan maka peserta didik akan mempunyai wawasan yang
mampu mengikuti penrkembangan keilmuan masa kini terutama dalam mata pelajaran
pancasila dan kewarganegaraan. Mengingat isu-isu serta hal-hal yang tidak lepas dari
pengaruh perkembangn zaman.Dengan tugas observasi yang dulu pernah kami lakukan
ternyata saat ini masih ditemukan guru-guru terutama guru mata pelajaran PPKN yang masih
menggunakan sumber belajar yang sudah tidak lagi relevan dimana sumber belajar tersebut
masih terpaku hanya pada buku untuk siswa seperti lks dan hanya pada buku guru.Tak hanya
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itu tahun terbit yang mana sumber brlajar dari buku-buku tersebut sudah termasuk buku-buku
terbitan lama.Padahal ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dinamis terlebih lagi pada
mata pelajaran PPKN yang mana isu-isu kewarganegaraan kini sangat berkembang. Untuk
itulah pada tulisan ini penulis akan merangkumnya sehingga dapat kita pelajari bersama.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana Strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan ?
2. mengetahui Sumber belajar yang yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan
peserta didik pada mata pelajaran PPKN?
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan
2. Bagaimana meningkatkan sumber belajar yang berwawasan kebangsaan pada peserta
didik pada mata pelajaran PPKN

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan
dokumen berupa RPP SMP N 8 Surakarta dan studi pustaka. Dari studi dokumen penulis
mengambil dokumen sebagai bahan penelitian observasi yaitu pada SMP N 8 Surakarta
dimana dokumen tersebut adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).Observasi
dilaksanakan pada tanggal 28 -29 maret 2016. Dimana kegiatan observasi tersebut didahului
melalui wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn SMP N 8 Surakarta kemudian
dilanjutkan dengan analisis file berupa RPP. Dari file RPP tersebut setelah dicermati salah
satunya yang menjadi fokus adalah mengenai sumber belajar yang tertulis pada RPP dimana
hanya menggunakan Buku siswa, Buku Guru saja. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut
akan tetapi mengingat PPKN adalah mata pelajaran yang Dinamis maka akan lebih baik jika
terdapat sumber belajar yang lebih bervariasi untuk meningkatkan wawasan peserta didik
untuk menerima materi materi dan isu-isu yang saat ini sedang membutuhkan pemikiran yang
kritis.
Untuk studi pustaka penulis mengggunakan studi pustaka dari beberapa sumber terkait
sumber belajar dan usaha meninkatkan wawsan kebangsaan peserta didik yang mana lebih
lanjut akan disampaikan pada hasil dan pembahasan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan secara umum penulisan penelitian ini adalah mengetahui strategi guru dalam
menentukan sumber belajar yang relevan untuk meningkatkan wawasan pada peserta didik.
Mengingat pada pelajaran PPKN isu-isu dan hal-hal yang terkait kewaragnegaraan
berkembang secara dinamis untuk itulah sumber belajar menjadi hal yang tak terpisahkan
dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media
belajar,alat peraga, alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai
ketrampilan kepada anak maupun orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam
belajar (Sri Joko Yunanto.2004:20)137. Menjelaskan jenis sumber yang tersedia dalam rangka
memfasilitasi belajar AECT 1977 membedakan antara resources by design dan resource by
utilization hal senada juga diungkapkan Januszewski dan Molenda bahwa “beberapa sumber
dapat digunakan untuk memfasilitasi belajar karena secara khusus dirancang untuk belajar. 138
Sumber belajar adalah manusia, bahan, kejadian/ peristiwa, setting, teknik yang membangun
kondisi yang memberikan kemudahan bagi anak didik untuk belajar memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan sikap 139.Sumber belajar adalah semua hal yang membuat
peserta didik mudah untuk belajar. Sumber belajar bermanfaat membantu siswa belajar lebih
baik dalam pemahaman akan konsep, prinsip, dan prosedur secara benar. Hasil evaluasi terkait
dengan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan maka dapat memberikan dukungan dalam
proses pencapaian perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Association for Educational
Communications and Technology sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang
dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk
kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensitujuan
pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu: (a)
sumber sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learningresources by design),
yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem
instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal; dan (b)
sumber pembelajaran yang dimanfaatkan (learning resourcesby utilization),yakni sumber
belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat
ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar, salah satunya adalah
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media masa.140Sumber belajar yang digunakan oleh SMP N 8 Surakarta masih dikatan sangat
sederhana karena hanya buku pembelajaran yang ditulis dalam RPP hanya menggunakan
buku siswa ( modul) dan buku guru saja. Tak hanya itu tahun terbit pada buku guru juga
cenderung sudah lama dan sudah tidak relevan dengan perkembangan masalah
kewarganegaraan masa kini. Dalam proses belajar mengajar guru memiliki peranan dalam
memilihkan sumber belajar untuk bekal peserta didiknya. Proses pembelajaran dengan
sumber-sumber yang konkret lebih menjamin keberhasilan daripada secara abstrak. Sumber
belajar menurut Sudjana dan Rivai (2003: 76) tidak lain adalah sumberdaya yang bisa
dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara
tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Dengan demikian sumber belajar adalah
segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang
dalam belajar.141
Strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan

Strategi guru dalam menentukan sumber belajar merupakan hal yang utama karena
guru sebagi fasilitator serta pembimbing dalam mengarahkan proses belajar mengajar. Pada
observasi yang dilakukan penulis terkait peranan guru dalam menentukan sumber belajar yang
relevan masih ditemukan sumber-sumber belajar yang bersifat tradisional dan hanya
melulu.Belum adanya inovasi terkait sumber belajar yang dikatakan fresh dan bersifat masa
kini.Pemanfaatna media internet juga belum dilaksanakan sebagai sumber belajar hal ini
menurut penulis akibat belum terbukannya dukungan serta masih ragunya guru dalam
memanfaatkan internet sebagai sumber belajar pendamping yang dapat dimanfaatkan dengan
tingkat akuransi sumber belajar sesuai kebutuhan.Penggunaan istilah sumber dan media
pembelajaran bisa digunakan secara berganti-ganti karena dua istilah ini sering tidak bisa
dipisahkan begitu saja. Ada kalanya sesuatu itu berperan menjadi sumber belajar namun pada
saat lain menjadi media pembelajaran hal tersebut sangat tergantung pada konteks
pemanfaatanya. Menurut Shaikh (2003:81) “Pengetahuan datang melalui 4 saluran utama :

140

Muh.Fitra 2015 Kemampuan Guru Matematika Dalam Mengelola Sumber Belajar Untuk Meningkatkan
Aktivitas Siswa Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan UNESA
141
Hamiyah Nur,Mohammad jauhar.2014.Startegi Belajar Mengajar di Kelas.Prestasi Pustaka
Publisher:Jakarta
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guru,buku,pengalaman individu, dan hubungan dengan sesama”. Sebuah buku dikatakan
bagus jika memiliki beberapa kualitas berikut ini : 142
1. Mengandung banyak informasi dan berdasarkan pada fakta ilmiah, historis,dan
alamiah
2. Tidak bertentangan dengan prinsip dasar keimanan
3. Berisi petunjuk pengembangan karakter dan disiplin individu,sosial dan warga negara
4. Mengilustrasikan secara efektif pengukuran dan manfaat kesetaraan dan keadilan
sosial, perasaan patriotic, kepanduan nasional, dan cinta kemanusiaan
5. Mendorong pemikiran bebas dan mengembangkan semangat penyelidikan, penelitian
dan bekerja
6. Meliputi topic beragam yang memiliki hubungan dengan kebutuhan manusia,
pengalaman dan hasrat yang sah
7. Isinya digolongkan secara baik dan disusun secara progresif sesuai penyususnan kata,
sematik, dan ide
8. Bebas dari informasi tak berguna jargon yang tidak penting dan roman yang
dimakusdkan untuk emosi bodoh dan perasan immoral
9. Bahasa yang digunakan simple, tidak ambigu, dan mengadaptasi kapasitas pembaca
dan siswa
Dari kriteria yang telah disebutkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa buku yang
bagus adalah yang dapat memotivsi pembacanya untuk menggerakkan hati nurani mengikuti
aturan yang berlaku sesuai sifat dan sikap manusiawi. Hal ini akan lebih terasah dan akan pas
diberikan pada jenjang peserta didik dimana notabennya dapat menularkan semangat sifat dan
sikap manusiawi dalam kegiatan belajar mengajar melalui buku pembelajaran. Hal tersebut
juga disebutkan dalam buku “Evaluation and Selection of Learning Resources : A Guide”
yang mneyebutkan :143
Procedures for Selection of Learning Resources :

A. In selecting learning resources, professional personnel should evaluate available
resources and curriculum needs and consult reputable,professionally prepared
142

Musfah Jejen.2011.Peningkatan Kompetensi Guru : Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan
Praktik. Jakarta:Kencana
143
Evaluation and Selection Of Learning Resources : A Guide.2008. Prince Edward Island Departemen of
education Canada
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selection tools/aids and other appropriate sources. The actual resource should be
examined whenever possible.
B. Recommendations for acquisition may involve Department, school board/
district, school, and community personnel, as appropriate.
C. Selection criteria should be considered to evaluate learning resources chosen for
classroom use.
D. Selection criteria should be considered to evaluate gift materials.
E. Selection is an ongoing process which should include the removal of materials no
longer appropriate and the replacement of lost and worn materials still of educational
value.

Sumber belajar yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan peserta didik pada
mata pelajaran PPKN
Dengan sumber belajar yang relevan maka diharapkan dapat meningkatkan wawasan
kebangsaan siwa.Wawasan kebangsaan menurut L.B Moerdani dalam buku “Menegakan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa” memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan
secara keseluruhan demi agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Tiga
dimensi ketiga dimensi tersebut adalah rasa kebnagsaan,faham kebangsaan, dan semangat
kebangsaan. 144Mengingat kini rasa persatuan dan kesatuan yang semakin terlihat kendur maka
hal tersebut dapat lebih dipupuk lagi kepada peserta didik melalui wawasan
kebangsaan.Untuk itu dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan sumber belajar yang dapat
memupuk dan dapat meningkatkan wawasan dan harapan kebangsaan.Dari hasil observasi
yang sudah di lakukan terhadap sumber belajar di SMP N 8 Surakarta sumber belajar yang
digunakan masih sangat sederhana dengan buku pembelajaran yang masih minim dan kurang
luas yang digunakakan oleh guru untuk memberikan bahan pembelajaran terhadap peserta
didik.Berikut kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang
berkualitas adalah sebagai berikut:145

144

Wahyono S.K Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jurnal Ketahanan
Nasional XII vol. 2 2007 halaman 65 - 71
145
Syaiful Imran 2014 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar Yang Berkualitas Ilmu-Pendidikan.net diakses selasa
27 april 2018
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1. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar
2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar yang dipilih
sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan.
3. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya
dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya.
4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumberbelajar yang dipilih
hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam
kegiatan belajar mengajar.
5. Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya
bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan
Saat ini masih jarang ditemukan sumber belajar yang kurang mencerminkan wawasan
kebngsaan terutama pada proses belajar mengajar. Hal tersebut menjadi nyata melihat guru
kini hanya memberikan materi sejauh yang dijelaskan dalam buku tanpa menggalinya lebih
jauh. Untuk itu ada baiknya menggali wawasan kebangsaan bukan hanya menjadi tugas
peserta didik namun juga menjadi tugas guru dalam memberikan dan menggali wawasan
kebangsaan melalui sumber belajar yang relevan.
KESIMPULAN

Dari paparan yang telah disampaikan maka penulis menarik kesimpulan bahwa
sumber belajar merupakan termasuk dalam hal yang penting untuk menjadi perhatian terutama
peranan guru dalam memberikan sumber belajar yang relevan terutama dalam mata pelajaran
PPKN yang salah satunya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dari sumber belajar
yang relevan tersebut maka kualitas pemahaman siswa terkait wawasan kebangsaan akan
lebih mendalam.
DAFTAR PUSTAKA
Yunanto Sri Joko.2004. Sumber Belajar Anak Cerdas. Grasindo : Jakarta
Anitah Sri.2009.Teknologi Pembelajaran.FKIP UNS : Surakarta
____________. Teknologi Pembelajaran.FKIP UNS:Surakarta
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STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PROFESI GURU SEBAGAI PENDIDIK (STUDI PADA GURU SMP DI
KABUPATEN KLATEN)
Yella Hasrah Cahya Oktiviasti K6415064 1
1
Program Studi PPKN FKIP UNS, Surakarta
yellahasrah@student.uns.ac.id
ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kesesuaian implementasi jaminan
perlindungan hukum dan profesi terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang
perlindungan guru) dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi
Guru dan Tenaga Kependidikan (2) mendeskripsikan antara hak guru dan hak anak (3)
mendeskripsikan strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai
pendidik. Metodologi penelitian adalah deksriptif kualitatif dengan Subyek penelitian adalah
Guru di Kabupaten Klaten.Teknik pengumpulan data yakni dengan sumber primer yakni guru
Pkn di Kabupaten Klaten dan sumber sekunder yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan menggunakan teknik observasi,
wawancara, sudi pustaka, studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan yakni teknik
analisis kualitatif. Secara umum hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini (1) untuk
mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang perlindungan guru) dan Permendikbud Nomor
10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, dan (2)
mengetahui keterkaitan antara hak guru dan hak anak (3) untuk menyusun strategi pemenuhan
hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik
Kata kunci:Perlindungan guru, Hak-hak guru, Hak anak, Profesi guru.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, aklak mulia, serta ketrampilan
diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa

dan

negara146 Terwujudnya kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat ditentukan antara lain
146

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,2012, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,Fisindo Mandiri,Bandung.
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disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat.
Disiplin

sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan

santun setiap warga Negara. (munandar, 1995)147. Guru dalam pembelajaran memiliki
tanggung jawab menanamkan karakter atau watak siswa dan dijadikan titik tolak dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai dasar membangun

pribadi yang

memiliki mental spritual, kesehatan rohaniah, dan jasmaniah yang utuh. Dengan karakter yang
kuat akan menjadikan pribadi yang tangguh dan mampu membangun keunggulan komparatif
dan kompetitif masyarakat, bangsa, dan negara. Guru adalah tenaga profesional yang
memiliki citra yang baik di tengah masyarakat 148. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa konsekuensi dan
implikasi terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan
bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak
kekayaan intelektual (Setneg, 2003)149 .
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk
membangun profesionalisme guru. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini
adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan, sehingga profesi guru perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera,
bermartabat, dan terlindungi. Berkaitan dengan perlindungan guru yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ketujuh tentang
perlindungan pada pasal 39 dijelaskan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru
dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja150. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 s.d ayat 6 Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 juga
memuat tentang bentuk bentuk perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut
C.S.T.

Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

147

Utami Munandar,1995,Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum didalam
Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin,Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, jakarta.
148
Soetjipto dan Raflis Kosasi. 1999. Profesi Keguruan. Jakarta: Rieneke Cipta
149
Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
150
Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
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oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun151. Perlindungan hukum mencakup
perlindungan terhadap tindak kekerasan,ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi,
dan/atau perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat,
birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
Peraturan tentang perlindungan profesi guru pada substansinya adalah agar guru dalam
menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang
utuh dalam menjalani proses pendidikan. Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta
didik, jika perlu ada fit and proper test untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan
tidak lagi disibukan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik 152.
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan
terhadap: pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

pemberian

imbalan

yang

tidak

wajar,

pembatasan

dalam

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi; dan/atau pembatasan atau pelarangan
lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan
tugas153. Dari bunyi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 2
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang
diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga
apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya
dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.
Dengan demikian, perlindungan profesi guru, jika dilihat dari prasyarat ketentuan hukum,
telah dapat ditaati dan dilaksanakan. Hak tersebut terjadi karena secara komprehensif telah
diatur, baik dari segi kewenangan dan kekuasaan maupun kekuatan hukumnya. Pada
dasarnya, perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam
151

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

152

Dahlan. 2016. Perlindungan Hukum dan Profesi Guru dikaji berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor
14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jawa Barat: http://simposium.gtk.kemdikbud.go.id (Diakses tanggal
17 Mei 2018)
153
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
www.peraturan.go.id [Diakses di Surakarta, Indonesia 4 April 2018]
.
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melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada peraturan perundangundangan. Yakni dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan
sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya peraturan adalah Permendikbud Nomor 10
tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Saat ini di media sosial ini sedang ramai diberitakan seorang guru SMP di Kabupaten
Bantaeng yang ditahan atas tuduhan melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya. Sebelum
berita tersebut ramai di media, muncul juga berita seorang guru di Sulawesi diadukan
melakukan kekerasan psikis ke polisi gara-gara mengingatkan siswanya yang membuang
sampah sembarangan. Dan beberapa tahun yang lalu, di Majalengka, seorang guru dianiaya
oleh orang tua siswa dan mendekam di penjara gara-gara mencukur rambut siswa yang
gondrong. Selain itu fenomena yang terjadi, Kalangan guru di Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah (Jateng) merasa dilema dalam mendisplinkan anak saat kegiatan belajar mengajar
(KBM). Hal itu menyusul disidangkannya seorang guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58),
lantaran dianggap memukul salah seorang peserta didik, MDP (15). Sebagaimana diketahui,
guru olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi pesakitan lantaran memukul MDP
saat mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24 Februari 2016. Akibat kejadian itu, MDP
mengalami luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan dekat tulang pipi sebelah kanan.
Ketika orangtua murid tidak menerima atas vonis hukuman yang diberi oleh guru, ia
melakukan tuntutan dengan delik pengaduan dengan dalih HAM para guru tak bisa kreatif
mendidik anak-anaknya, para guru tak berani menerapkan didikan yang keras. Dalam kasus
seperti ini, guru seolah-olah tidak memiliki imunitas hukum publik, sehingga posisi guru
secara yuridis lemah.
Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian melanggar Undang-undang
Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah telah menjadi “jebakan batman,” menyandera,
dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan
HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi. Pasal yang biasanya dijadikan
rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di
lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru,
pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga
pendidikan lainnya.” Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan
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fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan pada situs Wikipedia disebutkan ada empat kategori
utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) pengabaian, (2) kekerasan fisik, (3)
pelecehan emosional/ psikologis, dan (4) pelecehan seksual anak.
Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap
biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di
satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir
dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan
terhadap anak. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. Oleh
karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi haknya. Dengan
demikian, dalam koridor KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan
dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya.
Atas dasar permasalahan terebut maka peneliti bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan
kesesuaian implementasi jaminan perlindungan terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor
10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (2)
mendeskripsikan antara hak guru dan hak anak (3) mendeskripsikan strategi pemenuhan hak
atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, sudi pustaka, studi
dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati fakta yang terjadi di kota Klaten tentang
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun
2017, wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan dari subyek penelitian yang
bersangkutan langsung terhadap implementasi UU perlindungan guru di Kota Klaten,
sedangkan studi dokumen dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara UU
perlindungan guru dan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni dengan
sumber primer yakni guru Pkn di Kabupaten Klaten dan sumber sekunder yakni UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Teknik analisis
data yang digunakan yakni teknik analisis kualitatif subyek penelitian adalah Guru di
Kabupaten Klaten.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi jaminan perlindungan hukum dan perlindungan profesi terhadap
guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan
bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam
UU No.14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa
Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan
perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan
Profesi yang diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah
perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan

dalam

menyampaikan

pandangan,

pelecehan terhadap

profesi,

dan

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap
risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya.
(Salaam, 2017) 154 Namun berdasarkan data empiris, implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 yang memuat tentang perlindungan guru dan pada
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan belum terlaksana dengan optimal di Kabupaten Klaten karena masih terdapat
berbagai permasalahan yang terkait dengan lemahnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan
guru dikota Klaten seperti kurangnya pehatian pemerintah terhadap guru honorer di
Kabupaten Klaten sehingga guru honorer memperoleh gaji yang kurang layak rata-rata hanya
sebesar 200.000-300.000 per bulan sehingga kesejahteraan guru honorer masih mimim
padahal guru dituntut untuk mengemban tugas yang berat tunjangan profesi guru di
Kabupaten Klaten sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dan adanya indikasi pungli
menurut Sekretaris Komisi I DPRD Klaten, Sunarto, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD
Klaten, Selasa (9/1/2018), mengaku menerima sejumlah laporan ada guru dimintai dana dalam

154

Salam, Deni Emir. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM
RANGKA MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi deskriptif di lingkungan dinas pendidikan kabupaten
karawang). PPkn 2017.776, 8.
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proses pemberkasan dan penerimaan tunjangan profesi guru (Cahyadi, 2018)155 . Fenomena
yang terjadi lainya yakni, kalangan guru di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng) merasa
dilema dalam mendisplinkan anak saat kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal itu menyusul
disidangkannya seorang guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58), lantaran dianggap memukul
salah seorang peserta didik, MDP (15).
Sebagaimana diketahui, guru olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi
pesakitan lantaran memukul MDP saat mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24
Februari 2016. Akibat kejadian itu, MDP mengalami luka lecet di bagian bawah mata sebelah
kanan dekat tulang pipi sebelah kanan. Ketika orangtua murid tidak menerima atas vonis
hukuman yang diberi oleh guru, ia melakukan tuntutan dengan delik pengaduan dengan
dalih HAM para guru tak bisa kreatif mendidik anak-anaknya, para guru tak berani
menerapkan didikan yang keras. Dalam kasus seperti ini, guru seolah-olah tidak memiliki
imunitas hukum publik, sehingga posisi guru secara yuridis lemah (Solopos, 2016)156 terlebih
seorang guru yang notabene mendapatkan dukungan supremacy of law dari UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru, Jurisprudensi Mahkamah
Agung serta Memorandum of Understanding (MoU) Nomor B/53/XII/2012 dan
1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap
profesi guru yang di sepakati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Persatuan
Guru Republik Indonesia, ternyata aktualisasi dari regulasi tersebut belum optimal dalam
memberikan jaminan/supremasi bagi guru. Guru tetap saja menjadi objek penderita dari
kebijakan baik secara materiil maupun immateriil.
Secara materiil, guru terperangkap dalam dualisme kurikulum, Uji Kompetensi,
kewajiban minimal 24 jam mengajar (sebelum adanya kebijakan terbaru tentang full day
school yang menetapkan seorang guru harus 8 jam berada di sekolah), Uji Kompetensi Guru
yang secara general sangat memberatkan terutama guru yang berada di daerah terpencil dan
usia-usia menjelang pensiun, Tunjangan Profesi Guru yang kurang terkontrol sehingga

155

Cahyadi. 2018. Pendidikan Klaten legislator endus indikasi pungli dalam pencairan tunjangan profesi
guru. Klaten: www.Jatengpos.com [diakses tanggal 3 April 2018]
156
Agregasi Solopos.2016. Guru duduk di kursi persakitan kalangan pengajar di kabupaten klaten dilema
disiplinkan murid. Klaten: news.okezone.com. [Diakses tanggal 3 April 2018]
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pencairannya sering mengalami keterlambatan dan adanya jebakan administrasi sehingga
guru lebih tendensi menjadi tenaga administrasi bukan sebagai tenaga pendidik, serta
ketidaktegasan terhadap para tenaga honorer dan lain-lain.
Sedangkan secara immateriil, kenyamanan, konsentrasi dan orientasi guru dalam
menjalankan profesinya terusik, prinsip reward and punishment tidak berjalan dengan baik
terutama ketika akan memberikan punishment seorang dihadapkan pada dilema sehingga tak
jarang ketika ada gejala perilaku menyimpang pada peserta didiknya setelah tidak bisa
diarahkan dengan berbagai pendekatan, maka aksi berikutnya daripada harus berurusan
dengan hukum seperti yang terjadi pada guru SMPN 2 Jatinom, Sugiyanto (58), lantaran
dianggap memukul salah seorang peserta didik, MDP (15). Sebagaimana diketahui, guru
olahraga SMPN 2 Jatinom itu terpaksa duduk di kursi pesakitan lantaran memukul MDP saat
mengajar senam di aula SMP setempat, Rabu 24 Februari 2016. Padahal Sugiyanto menegur
siswanya karena tidak tertib dalam mengikuti pelajaran seharusnya dalam menjalankan
profesinya sebagai seorang pendidik guru harus dilindungi oleh hukum mengingat segala
tindakan yang dilakukan oleh guru demi mendisiplinkan anak didiknya dianggap legal dan
tidak bisa dipidana, dan banyak lagi kasus lainnya yang terjadi pada guru apakah karena
mencubit dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan lainnya yang sering terjadi pada guru adalah
tak sedikit sekolah atau guru di sambangi oleh oknum yang mengatasnamakan penegak
hukum, LSM, Ormas, maupun wartawan dengan maksud tertentu, bahkan di Klaten terjadi
kasus yang mengarah pada indikasi intervensi terhadap kenaikan kelas dan Penerimaan Siswa
Baru.
B. Antara Hak Guru dan Hak Anak
Pasal 13 (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap
anak selama dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1)
diskriminasi; (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) penelantaran; (4) kekejaman,
kekerasan, dan penganiayaan; (5) ketidakadilan; dan (6) perlakuan salah lainnya. Hak-hak
anak atau peserta didik ini memang sangat baik. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa
guru juga punya hak untuk mendidik anak dengan cara-cara yang edukatif. Perlakuan guru
terhadap anak dengan maksud untuk “mendidik” seringkali ditafsirkan sebagai melanggar
hak-hak anak. Banyak kasus dimana guru dituntut secara hukum karena dianggap telah
melanggar hak-hak anak. Sementara itu hak-hak guru sendiri untuk mendapatkan
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perlindungan, baik perlindungan terhadap profesi, hukum, keselamatan kerja, dan kekayaan
intelektual sebagaimana dinyatakan di atas jelas terabaikan secara nyata (Triyanto, 2006)157
Upaya untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti yang merupakan sumber disiplin itu, pada
hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang
dilakukan oleh masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Kawasan sekolah, lahan dimana
anak menghabiskan sebagian waktunya, merupakan salah satu wahana yang tepat untuk
mengupayakan pembudayaan kebiasaan yang baik itu. Mengupayakan kebiasaan seperti itu
terkait dengan kegiatan pendidikan. Suatu proses pembentukan pribadi manusia yang
diharapkan tahu kemampuan diri, tahu kehormatan, berpengetahuan, santun dan sebagainya.
Untuk pembentukan sikap sangat penting dalam pembelajaran. Mengetahui sesuatu
mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan belum menjamin bahwa
peserta didik betul-betul menghayatinya dan menerapkan dalam prilaku. Melaksanakan tugas
tersebut, bukanlah hal yang mudah. Dalam menanggapi suatu pelanggaran yang dilakukan
oleh anak didik, guru harus mencegah melemahnya keyakinan moralnya anak didik dengan
menyampaikan secara tegas seperti menghukum anak berteriak dengan kasar, berdiri
didepan kelas, menyuruh anak didik membersihkan atau mengelap toilet, dicubit, disuruh
pompa air, menyuruh hormat bendera, scot jump, dijewer, lari keliling lapangan (Aviandri,
2010)158 namun dalam fenomena dunia pendidikan guru yang menerapkan tindakan disiplin
kepada anak didik yang melakukan pelanggaran. Namun hukuman yang dilakukan oleh guru
merupakan tindakan yang tidak menghormati atau menghargai martabat anak dan dinyatakan
melanggar hukum pidana maka dalam fenomena ini pendidikan guru terhadap anak didik
menjadi tidak maksimal dan tidak berani dalam menangani tidakan disiplin kepada anak
didik yang melakukan pelanggaran disipin Kondisi ini yang membuat merosotnya kualitas
Pendidikan di indonesia. Oleh karena itu, humanisasi pendidikan perlu segera dijadikan misi
setiap jenjang pendidikan di Indonesia supaya nilai-nilai dasar untuk mencapai keberhasilan
benar-benar dijadikan landasan dalam pembentukan akhlak bangsa. Hal ini dilakukan dengan
mengintegrasikian prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam diri setiap subyek didik 159.

157

Triyanto, Tutik. (2006). Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen.
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
158
Aviandri, Dista. 2010. Analisis situasi hak anak untuk isu-isu tertentu. Jakarta: yayasan sekretariat anak
merdeka Indonesia.
159
Zuchdi, Darmiyati. 2015. Humanisasi Pendidikan: Menemukan kembali pendidikan yang manusiawi.
Jakarta: Bumi Aksara.
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C. Strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan profesi guru sebagai
pendidik
Pendidik adalah orang yang selalu dipandang, dicontoh oleh anak didiknya ataupun
oleh masyarakat

sekelilingnya 160. Untuk keperluan perlindungan dimaksud cukup

dikeluarkan beleid Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dengan memasukkan hak loco parentis. Hak Loco Parentis
ini adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk
mengasuh, mendidik, “memberi pengajaran” kepada anak, jika anak berada dalam wilayah
sekolah. Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau
masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa
dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab
moral, dan

tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke

kedewasaannya. 161 Dalam implementasi perlindungan guru bukan

persoalan perangkat

hukum yang menjamin hak dan perlindungan bagi guru, melainkan sistem politik dan sistem
hukum yang ada saat ini: 1) Kurang memberikan fungsi edukatif, 2) Secara sosiologis belum
memberikan rasa kebermanfaatan bagi warga masyarakat, 3) Secara yuridis belum
memberikan jaminan kepastian hukum, dan 4) Secara filosofis belum memberikan jaminan
keadilan.
KESIMPULAN
Implemntaasi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 yang
memuat tentang perlindungan guru dan pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum terlaksana dengan optimal di
Kabupaten Klaten karena masih terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan
lemahnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan guru dikota Klaten seperti sering terjadinya
keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru, adanya indikasi pungli di lingkup dinas
pendidikan klaten, lemahnya perlindungan hukum bagi guru di kabupaten klaten, dan
kurangnya perhatian pemerintah kabupaten klaten terhadap kesejahteraan guru honorer.

160

Purwanto, Ngalim. 2014. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Bambang Setyadin. 2014. Jaminan Perlindungan Guru dan Pemenuhan hak-hak profesi bagi guru.
Manajemen Pendidikan. Vol.24.Hal.183.
161
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SARAN
Diperlukan sinkronisasi dan integrasi dalam pembuatan peraturan perundangundangan, sehingga dari segi etik-normatif dan pelaksanaannya tidak terjadi benturan dan
tumpang-tindih, yang akan berimplikasi pada pelaksanaan peraturan perundangan-undangan
itu dalam tataran praktis dan keseharian kehidupan guru atau pendidik di Indonesia (Komara,
2016). Kerjasama antara sekolah dengan keluarga perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi
kontradiksi atau ketidakselarasan antara nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh anak-anak
di sekolah dan yang harus diikuti di lingukngan keluarga atau masyarakat. Adanya kerjasama
antara sekolah dan keluarga tidak hanya bersifat formal berupa penandatanganan surat
perjanjian namun lebih kepada kemitraan yang secara alami dan berkesinambungan agar dapat
menyatukan langkah dalam mendidik. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan
akan dapat membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan apa yang diharapkan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana ketersediaan sumber belajar
yang terdapat pada mata pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar (2) untuk
mengetahui bagaimana solusi terhadap masalah kurangnya ketersediaan sumber belajar pada
mata pelajaran PPKN yang diguanakan kelas XII SMK N 2 Karanganyar. Metode penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskripsif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, studi pustaka dan hasil
pengamatan dokumen RPP. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) ketersediaan sumber
belajar yang selama ini digunakan pada mata pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2
Karanganyar masih kurang karena tidak terdapat sumber belajar berupa buku pegangan siswa
hanya terdapat buku pegangan guru dan kurangngnya memanfaatkan sumber belajar lain yang
terdapat di sekolah seperti ruang lab komputer (2) mengetahui solusi dalam menyelesaikan
masalah kurangnya ketersedian sumber belajar yang digunakan pada mata pelajaran PKN
kelas XII di SMK N 2 Karanganyar dengan cara memanfaatkan ruang laboratorium komputer
untuk siswa mencari materi pembelajaran dengan media internet, guru meningkatkan motivasi
siswa untuk membaca buku yang berhubungan dengan materi PKN di perpustakaan.

Kata kunci : ketersediaan , sumber belajar, PPKn

PENDAHULUAN
Pendidikan sesungguhnya memiliki kontribusi yang sangat penting untuk
kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara, karena dengan adanya
pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta
untuk menyiapkan generasi muda masa kini serta masa yang akan datang. Dalam dunia
pendidikan dan pembelajaran keberhasilan siswa dalam belajar merupakan harapan setiap
guru dan orang tua. Semua guru pasti selalu mengharapkan agar setiap proses belajar
mengajar dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Gurupun mengharapkan agar
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siswa dapat memahami setiap materi yang diajarkan, siswa pun mengharapkan agar guru
dapat menyampaikan atau menjelaskan pelajaran dengan baik, sehingga memperoleh hasil
belajar yang memuaskan
Definisi pembelajaran berdasarkan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1
adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Terdapat dua proses yang saling berkaitan dalam pembelajaran yang pada hakekatnya
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu proses belajar dan proses mengajar. Dalam hal
tersebut guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, walaupun tugas, peranan, dan
fungsingnya dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Menurut
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Isjoni (Isjoni,

2008) guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab
membentuk karakter generasi bangsa, di tangan gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuk
sikap dan moralitasnya sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anak negeri ini di
masa datang. Namun seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang ada,
terdapat perubahan dalam proses pembelajaran. Saat ini peran Guru bukanlah satu-satunya
sebagai pengajar namun guru juga dapat sebagai pembimbing siswa sebagai fasilisator dan
proses pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Tanpa guru,
pembelajaran tetap dapat dilaksanakan karena adanya sumber belajar yang lain. Sehubungan
hal tersebut di atas para pendidik atau guru di sekolah diharapkan mampu menggunakan
sumber belajar secara tepat.

163

Adanya sumber belajar yang mendukung dalam proses

pembelajaran, maka mau tidak mau guru mengakui bahwa mereka bukanlah satu-satunya
sumber belajar.(Wibowo, 2016)
164

Menurut Daryanto (Daryanto, 2010) untuk menjamin bahwa sumber belajar

tersebut sebagai sumber belajar yang cocok, maka sumber belajar harus memenuhi
persyaratan. Pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses
belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Kedua,
sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan
membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada
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Isjoni. Guru Sebagai Motivator Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Wibowo, E. P.Kompetensi Guru Dalam Pemanfaatan Sumber Belajar By Utilization SD N 6 CaturTunggal.
E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. V Nomor 5 , 11. 2016
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Daryanto. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media 2010
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Ketiga, sumber belajar haruslah dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan
siswa untuk memacu diri sendiri dan harus bersifat individual yakni memenuhi berbagai
kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri

165

Pemanfaatan sumber belajar harusalah

kegunaanya sesuai dengan materi pembelajaran pada proses pembelajaran dan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai (Arif Sadiman, 2012) Peran guru dalam memilih sumber
belajar juga haruslah tepat sesuai dengan karakteristik siswa saat ini. Sumber belajar juga
dicantumkan dalam rancangan bahan ajar sehingga guru seharusnya mampu menganalisis
kebutuhan sumber belajar berdasarkan tujuan serta materi pembelajaran.Guru semestinya
memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasikan dan memilih sumber belajar yang akan
digunakan sehingga dapat menunjang kesuksesan kegiatan pembelajaran di kelas. Guru
dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas sumber belajar yang mampu memenuhi
kebutuhan aspek koginitif, afektif, pskimotor siswa.
Namun senyatanya sumber belajar yang digunakan Guru PKN kelas XII SMK N 2
Karanganyar masih kurang memadahi karena siswa tidak memiliki LKS (Lembar Kerja
Siswa) sebagai sumber belajar pegangan siswa . Guru belum mampu menyediakan fasilitas
belajar yang memadahi untuk siswa. Serta di dalam RPP hanya tercantum buku pegangan
Guru dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI. Kemudian didalam RPP tercantum
buku lainnya yang relevan, yang tidak dijelaskan jenis serta judul bukunya. Dalam RPP
tercantum sumber belajar berupa penggunaan Internet namun tidak semua siswa memiliki
akses internet untuk browsing materi.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil penelitian mengenai “Studi
Analisis Ketersediaan Sumber Belajar Pendidikanan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas
XII di SMK N 2 Karanganyar” sebagai bahan penelitian untuk seminar nasional PPKN 2018.
A. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kondisi ketersediaan sumber belajar yang digunakan siswa pada mata
pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar?
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Arif S Sadiman dkk. (2012). Media Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
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2. Bagaimana solusi terhadap masalah kurangnya ketersediaan sumber belajar pada mata
pelajaran PPKN yang diguanakan kelas XII SMK N 2 Karanganyar?
B. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kondisi ketersediaan sumber belajar yang terdapat pada mata

pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar
2. Untuk mengetahui solusi terhadap masalah kurangnya ketersediaan sumber belajar

pada mata pelajaran PPKN yang diguanakan kelas XII SMK N 2 Karanganya
METODE PENELITIAN
Tempat Penelitian
Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu SMK Negeri 2 Karanganyar yang berada
di Kabupaten Karanganyar. Berlokasi di Jl. Laksda Yos Sudarso Bejen. Karanganyar 57716.
Waktu Penelitiam
Penelitian ini dilaksanakan ketika observasi magang dua untuk tugas mata kuliah
perencanaan pembelajaran di semester IV. Pada tanggal 23 Mei 2017
Metode Penelitian
Metode penilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian
deskriptif kualitatif.
Sumber Data
Subyek dan infroman penelitiannya yaitu Guru PPKN Kelas XII SMK N 2 Karanganyar.
Obyek penelitian nya berupa dokumen RPP. Sumber data deskriptif berupa keterangan atau
tanggapan dari informan, observasi lapangan dan studi dokumen RPP SMK N 2 Karanganyar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketersediaan Sumber Belajar PPKn yang digunakan siswa di SMK N 2 Karanganyar
166

Ketersediaan sumber belajar adalah kesiapan suatu sumber belajar baik yang berupa

bahan atau alat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran
sehingga dapat memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. (Sitepu,
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Sitepu.. Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta: Raja Gafrindo Persada 2014
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2014).
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Salah satu sumber belajar yang memiliki perananan sangat besar dalam proses

pembelajaran adalah buku (Kurniasih, 2014).
Pada kurikulum 2013 dalam komponen sumber belajar terdapat buku pegangan guru
dan buku pegangan siswa. Buku siswa dan buku guru menjabarkan usaha minimal yang harus
dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Menurut (Abdul Majid, 2011)
168

Buku siswa juga digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan

siswa dalam menguasai kompetensi tertentu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
proses pembelajaran dimana isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar
kegiatan agar siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang
dialaminya.
Didalam RPP yang dirancang Guru PPKn Kelas XII yaitu Bapak Suparno tercantum
sumber belajar yang digunakan hanya buku pegangan guru yang disusun oleh berbagai pihak
di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang biasanya dipergunakan
dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Tidak terdapat satupun buku pegangan siswa
seperti LKS (Lembar Kerja Siswa) yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran
untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi yang didalamya dilengkapi contohcontoh lembar kegiatan siswa. Padahal dengan adanya LKS siswa dapat menggunakannya
dirumah untuk belajar secara mandiri dengan mengerjakan berbagai macam test untuk melatih
seberapa pengetahuan yang telah diterimanya. Karena belajar tidaklah selalu terpaku
dilingkungan sekolah namun dapat dimana saja. Jika siswa hanya belajar disekolah maka akan
menyebabkan terhambatnya pengetahuan materi yang dikuasai oleh siswa. Sehingga siswa
hanya terpaku pada Guru sebagai sumber belajar yang utama. Padahal guru bukanlah satusatunya sumber belajar disekolah. Maka penggunaan buku LKS perannya sangat penting
untuk membantu pemahaman siswa terhadap materi pelajajaran.
Sumber belajar yang tercantum berikutnya dalam RPP yaitu sumber berupa buku lain
yang relevan. Buku lain yang relevan tidak dijelaskan secara rinci jenis bukunya dan
pemanfaatanya tidak dijelaskan untuk materi apa.

Sehingga tidak dapat diukur kelayakan isi

menyangkut materi apa yang disajikan dalam buku teks. Ada beberapa hal yang penting yang
harus dipenuhi agar buku pendamping yang relevan dapat dikatakan memiliki isi yang layak
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Kurniasih, I.. Buku Teks Pelajaran. Surabaya: Kata Pena. 2014
Abdul Majid Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya 2011
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untuk dipakai.kelayakan isi terlihat dari kesesuaian uraian materi dengan SK dan KD,
keakuratan materi, dan materi pendukung.
Berdasarkan yang terdapat dalam RPP sudah tercantum penggunaan internet sebagai
salah satu sumber belajar, namun dalam prakteknya tidak setiap siswa memiliki akses untuk
dapat menggunakan internet. Ruang laboratorium komputer yang adapun hanya digunakan
pada mata pelajaran lain. Artinya ketersediaan sumber belajar yang digunakan siswa kelas XII
SMK N 2 Karanganyar masih kurang memadahi dan tergolong rendah. Permasalahan
ketersediaan sumber belajar ini sangat penting karena juga dapat mempengaruhi kemampuan
guru dalam mengimplementasikan Permendikbud No 23 Tahun 2016 edisi revisi , semakin
baik ketersediaan sumber belajar maka semakin tinggi pula kemampuan guru dalam
mengimplementasikan Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian
pendidikan namun sebaliknya jika ketersediaan sumber belajar buruk maka semakin rendah
kemampuan guru dalam mengimplementasikan penilaian pendidikan.
B. Solusi dalam menyelesaikan masalah kurangnya ketersedian sumber belajar yang
digunakan pada mata pelajaran PPKn kelas XII di SMK N 2 Karanganyar
Berdasarkan analisis dokumen jika dilihat dari kurangnya ketersediaan sumber belajar
yang digunakan siswa kelas XII SMK N 2 Karanganyar , hal tersebut menjadi masalah yang
sangat serius dalam dunia pendidikan karena menjadikan siswa secara maksimal dapat
menerima suatu materi pembelajaran PPKn, yang merupakan mata pelajaran wajib karena
PPKn merupakan suatu disiplin ilmu yang penting bagi warganegara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjadi warga negara yang berkarakter
pancasila.
Solusi terhadap pemecahan masalah kurangnya ketersediaan sumber belajar menurut
peneliti :
1. Guru harus dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam menumbuhkan
semangat berliteratur dengan memberikan arahan untuk membaca dan meminjam
buku yang berhubungan dengan PPKn di Perpustakaan yang kemudian dapat
digunakan sebagai tambahan wawasan materi pelajaran. Karena terdapat
perpustakaan yang cukup memadahi di SMK N 2 Karanganyar yang sebaiknya
harus dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa.
2. Ruang laboratorium komputer di SMK N 2 Karanganyar sebaiknya tidak hanya
digunakan untuk pelajaran teknik komputer saja. Namun untuk semua pelajaran.
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Sehingga siswa dapat memanfaatkan nya untuk browsing internet tentang materi
bahan pelajaran PPKn. Maka pengetahuan siswa menjadi lebih luas dan tidak
tertinggal informasi yang baru. Jadi dalam praktiknya Guru bukanlah satu-satunya
sumber belajar yang utama.
3. Karena siswa tidak memiliki buku pegangan siswa berupa LKS maka solusinya
Guru hendaknya selalu memberikan contoh soal-soal yang biasanya terdapat di
LKS sehingga dapat digunakan siswa untuk melatih seberapa pemahaman siswa
terhadap materi yang telah diajarkan. Guru bisa mengkoordinasikan kepada guru
PPKN sekolah lain tentang sumber belajar apa yang mereka gunakan, sehingga
dapat sebagai referensi menambah sumber belajar yang relevan dan cocok sesuai
dengan kompetensi dasar pembelajaran PPKN.

KESIMPULAN
Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan dan analisis yang telah dilakukan,
maka peneiliti menarik kesimpulan :
1. Hasil analisis yang dilakukan mengenai ketersediaan sumber belajar yang digunakan
siswa kelas XII SMK N 2 Karangayar masih tergolong rendah, dan kurang memadahi.
Masalahnya yaitu hanya terdapat buku pegangan guru berupa buku yang dibuat oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak terdapat satupun buku pegangan siswa
seperti LKS (Lembar Kerja Siswa) yang penting bagi siswa. Penggunaan sumber
belajar internet yang tidak digunakan maksimal karena tidak semua siswa memiliki
sarana untuk browsing materi.
2. Solusi atau pemecahan masalah mengenai kurang memadahi ketersediaan sumber
belajar yang yaitu
a. Guru dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam menumbuhkan semangat
berliteratur dengan memberikan arahan untuk membaca dan meminjam buku yang
berhubungan dengan PPKn di Perpustakaan yang kemudian dapat digunakan
sebagai tambahan wawasan materi pelajaran.
b. Pemanfaatan ruang laboratorium komputer sebagai sarana sumber belajar akses
internet sehingga menambah pngetahuan materi.
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c. Guru memberikan contoh soal-soal yang biasanya terdapat di LKS

sebagai

pengganti pegangan siswa sehingga dapat digunakan siswa untuk melatih seberapa
pemahaman siswa terhadap materi yang telah

SARAN
1. Bagi Guru
Guru sebaiknya lebih memperhatikan literature ketersediaan buku sumber belajar
siswa dengan mengkaji kembali sumber belajar yang diperlukan serta membantu
dengan memberikan sumbangan buku di perpustakaan sekolah.
2. Bagi Kepala Sekolah
Sebaiknya adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemeringtah
yang diberikan kepada sekolah juga dialokasikan untuk penyediaan buku-buku
yang berkaitan dengan materi pelajaran.
3. Bagi Siswa
Sebaiknya siswa terus mencari sumber belajar lain yang relevan selain dari buku
yang dianjurkan Guru agar tidak menghambat pengetahuan siswa.
DAFTAR PUSTAKA
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KENDALA GURU PENDIDIKAN PANCASILA&KEWARGANEGARAAN DALAM
MENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN
(Studi Kasus di SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar)

Devia Primadani169
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Deviaprimadani1@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila
& Kewarganegaraan dalam menyusun instrumen penilaian, dan (2) Upaya guru Pendidikan
Pancasila & Kewarganegaraan SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam mengatasi kendala
penyusunan instrumen penilaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen.
Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan
dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila
& Kewarganegaraan dalam menyusun instrumen penilaian yaitu masih terbatasnya
kemampuan guru dalam pembuatan perencanaan penilaian. Hal ini diketahui dari prosedur
penilaian yang dilakukan guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan
nilai, serta hasil wawancara. (2) Upaya guru dalam mengatasi kendala penyusunan lampiran
RPP yaitu dengan bertanya kepada guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dari
sekolah lain yang lebih kompeten, kemudian disesuaikan dengan kompetensi peserta didik
yang diajar.

Kata kunci : RPP, instrumen penilaian

PENDAHULUAN
Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas
pendidikan perlu adanya perhatian terhadap kualifikasi guru yang didasarkan atas kesiapan
agar dapat berperan dalam menjalankan tugas secara optimal dan profesional. Salah satu
169

Mahasiswa PPKn FKIP UNS angkatan 2015
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upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai bagian dari peningkatan
kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penilaian. Dalam penilaian proses dan
hasil belajar peserta didik di sekolah, aspek-aspek yang sangat berperan penting adalah
berkenaan dengan pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, dan tahapan evaluasi
pembelajaran. Penilaian merupakan komponen yang penting dalam suatu sistem pendidikan.
Penilaian hasil belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran,
bahkan merupakan hal yang vital dalam sistem pendidikan dan pengajaran di lembaga
pendidikan formal. Dengan adanya hasil penilaian akan dapat diketahui kemajuan dan
perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di
SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar pada Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata
pelajaran Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ditemukan fakta bahwa guru tidak
melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada RPP yang menjadi acuan
pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan kemampuan penyusunan
RPP sesuai prosedur yang ditetapkan, khususnya pada bagian penilaian yang akan menjadi
acuan pembelajaran. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam karena
penilaian merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran, keberhasilan seorang guru
dalam mendidik siswanya tidak hanya dibuktikan dengan skor tinggi dari kemampuan
kognitifnya tetapi juga dari realisasi sikap yang diwujudkan dari kesadaran diri siswa itu
sendiri. Kemampuan guru dalam melakukan penilaian akan memberikan pengaruh yang
sangat besar terhadap mutu lulusan di setiap sekolah. Maka penilaian yang dilakukan oleh
seorang guru harus berdasarkan pada standar yang telah di tentukan oleh pemerintah, tulisan
ini mencoba untuk mengkaji apakah guru sudah melakukan penilaian berdasarkan standar
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kendala
guru PPKn SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam menyusun instrumen penilaian, dan (2)
Mengetahui upaya guru PPKn SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam mengatasi kendala
penyusunan instrumen penilaian.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
bertujuan untuk mengetahui gambaran proses penilaian dan penentuan skor yang dilakukan
oleh guru dalam ruang lingkup pembelajaran PPKn di SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar.
Dimana penelitian ini dilakukan pada magang semester 4, tahun 2017.
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Variabel penelitian terdiri dari 2 bagian. Pertama, yaitu kendala guru dalam menyusun
instrumen penilaian yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara kepada guru mata
pelajaran PPKn, Waka bidang Kurikulum, siswa kelas VII, VIII dan IX selama observasi
berlangsung. Variabel kedua adalah instrumen penilaian yang diperoleh dari studi dokumen
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta daftar nilai ulangan harian siswa.
Model analisis data yang dipakai adalah model Analisis Interaktif. Dimana data yang
terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan
kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pada suatu proses siklus antara masingmasing tahap tersebut sehingga komponen-komponen tersebut merupakan suatu rangkaian
yang tidak bisa dipisahkan yang kemudian akan menghasilkan data yang tersusun secara
sistematis.
1. Pengumpulan data
Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumen mengenai
penguasaan kompetensi guru mata pelajaran PPKn dalam melakukan penilaian
terhadap peserta didik.
2. Reduksi data
Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mengambil data yang terfokus dalam
objek penelitian yaitu mengenai kendala guru mata pelajaran PPKn dalam penyusunan
RPP berupa instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang menjadi acuan dalam
melakukan penilaian pembelajaran.
3. Sajian data
Peneliti menyajikan data ke dalam bentuk narasi/kalimat mengenai kendala guru mata
pelajaran PPKn dalam penyusunan RPP berupa instrumen penilaian dan pedoman
penskoran yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian pembelajaran.
4. Penarikan kesimpulan / verifikasi
Peneliti menarik kesimpulan tentang kendala guru dalam penyusunannya instrumen
penilaian, serta upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari assessment, bukan dari istilah evaluation.
Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai
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informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah
dicapai siswa. Kata “menyeluruh” disini mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya
ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi juga mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai- nilai. Kegiatan evaluasi hasil belajar memerlukan
data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan instrument
yang diharapkan menghasilkan data yang shahih dan andal. Kegiatan pengukuran dalam
proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk tugas-tugas rumah, kuis, ulangan tengah
semester, dan akhir semester.170
Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek
secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik
suatu objek. Selain itu, pengukuran juga merupakan kuantifikasi suatu objek atau gejala.
Semua gejala atau objek dinyatakan dalam bentuk angka atau skor, dan objek yang diukur
bisa berupa fisik maupun non fisik.171
Penilaian merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat
keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.172
Sementara menurut Cross, evaluasi meruapakan proses yang menentukan kondisi,
dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan
evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai.
Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan
mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. 173

170

Djemari Mardapi, Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan, ( Yogyakarta: Nuha Medika, 2012),
hlm. 9.

171
172

Ibid, hlm 7.
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cet.Ke- 4, hlm. 4.

173

Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: PT Prestasi
Pustakarya, 2013), hlm. 207
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Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, khususnya
bab VI pasal 13 yang menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan :
a. Menetapkan KKM
b. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran
c. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya
d. Melakukan analisis kualitas instrumen
e. Melakukan penilaian
f. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
g. Melaporkan hasil penilaian
h. Memanfaatkan laporan hasil penilaian.174
Kendala Guru PPKn SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam Menyusun Instrumen
Penilaian
Berdasarkan pengamatan pada magang semester 4 menunjukkan bahwa yang menjadi
kendala guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMK Muhamadiyah 2
Karanganyar tidak melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada
Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi acuan pembelajaran adalah
karena fokus guru terbagi menjadi dua yaitu sebagai guru mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan dan sejarah. Hal ini tentu menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Di dalam
Permen No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru menyatakan bahwa guru wajib mengampu
bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. 175 Faktanya sertifikat yang dimiliki
guru tersebut adalah sertifikat untuk mata pelajaran sejarah, karena di SMK Muhamadiyah 2
Karanganyar kekurangan guru mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan
sehingga guru mata pelajaran lain terpaksa harus mengampunya. Dari latar belakang yang
demikian mengakibatkan persiapan seorang guru dalam pembelajaran pendidikan pancasila
& kewarganegaraan kurang optimal, terbukti dengan belum dilampirkannya instrumen
penilaian dan pedoman penskoran untuk mata pelajaran pendidikan pancasila &
kewarganegaraan. Hal ini juga menyalahi ketentuan Permendibud RI No. 23 tentang standar
174

BSNP. (2009, September). Permendikbud RI No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian. Dipetik
Oktober 2017, dari BSNP: Bsnp-indonesia.org
175
Ristekdikti, Permen No. 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru, (2016, November), Dipetik Oktober
2017, dari Ristekdikti: Kelembagaan.ristekdikti.go.id
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penilaian, bab VI tentang prosedur penilaian, khususnya pasal 13 ayat (2) yang menyatakan
bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan
mengkoordinasikan kegiatan, salah satunya dengan menyusun instrumen penilaian dan
pedoman penskoran.176 Di lain sisi realita ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi
guru, khususnya kompetensi pedagogik yang menyatakan bahwa guru menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 177 Dimana dalam penilaian tentu harus
memiliki pedoman yang akan digunakan sebagai acuan penilaian pembelajaran.
Upaya Guru PPKn SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam Mengatasi Kendala
Penyusunan Instrumen Penilaian
Upaya guru dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan bertanya kepada guru
Pendidikan pancasila & Kewarganegaraan dari sekolah lain yang lebih kompeten, kemudian
disesuaikan dengan kompetensi peserta didik yang diajar. Meski demikian dalam
keberlangsungannya guru juga benar-benar berusaha agar tujuan kedua mata pelajaran
tersebut, yaitu pendidikan pancasila & kewarganegaraan dan sejarah dapat tercapai dengan
maksimal.
Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1)
mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. 178 Upaya peningkatan kualitas
pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena muara dari berbagai
program pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas, salah
satunya tentang penilaian. Sehingga upaya untuk mengatasi kendala dalam perumusan
lampiran Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran yaitu dengan kesadaran guru serta
memanfaatkan waktu sebaik mungkin diawal tahun pembelajaran untuk membuat RPP
beserta lampirannya, khususnya instrumen penilaian dan pedoman penskoran berdasarkan

176

BSNP, Permendikbud RI No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian, (2009, September), Dipetik
Oktober 2017, dari BSNP: Bsnp-indonesia.org
177
Kemdikbud, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru, (2012, November), Dipetik Oktober 2017, dari kemdikbud: vervalsp.data.kemdikbud.go.id
178
Hamzah; Satrio Koni, Assessment Pembelajaran, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
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ketentuan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian yang nantinya
dapat digunakan sebagai acuan penilaian pembelajaran.
KESIMPULAN
Penilaian merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat
keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Di SMK Muhamadiyah
2 Karanganyar terdapat ketidaksesuaian antara lampiran RPP mata pelajaran pendidikan
pancasila & kewarganegaraan berupa instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang
digunakan sebagai acuan pembelajaran dengan Permendikbud RI No. 23 tahun 2016 tentang
standar penilaian, bab VI tentang prosedur penilaian, khususnya pasal 13 ayat (2) yang
menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan
mengkoordinasikan kegiatan, salah satunya dengan menyusun instrumen penilaian dan
pedoman penskoran. Hal ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru dan lampiran RPP
yang dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Dimana guru Pendidikan pancasila &
Kewarganegaraan tidak melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada RPP
yang menjadi acuan pembelajaran. Penyebab utamanya adalah karena guru tersebut
mengampu 2 mata pelajaran di sekolahnya, yaitu mata pelajaran pendidikan pancasila &
kewarganegaraan dan sejarah, terlebih sertifikat yang dimiliki guru tersebut adalah sertifikat
untuk mata pelajaran sejarah, sehingga persiapan guru dalam pembelajaran pendidikan
pancasila & kewarganegaraan kurang optimal.
SARAN
Upaya untuk mengatasi kendala dalam perumusan lampiran Perencanaan Pelaksanaan
Pembelajaran mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan di SMK
Muhamadiyah 2 Karanganyar yaitu melalui kesadaran guru serta memanfaatkan waktu sebaik
mungkin diawal tahun pembelajaran untuk membuat RPP beserta lampirannya, khususnya
instrumen penilaian dan pedoman penskoran berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud No.
23 Tahun 2016 tentang standar penilaian yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan
penilaian pembelajaran.
DAFTAR PUSTAKA
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MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN
SISWA TENTANG PRINSIP PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN SUKU,
AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN
Dewi Arinda
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
dewiarinda55@gmail.com

ABSTRAK
Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran jigsaw dalam
meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama,
ras, dan antar golongan. Model pembelajaran jigsaw adalah sebuah model berlajar kooperatif
yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil, yang
terdiri atas empat sampai dengan enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling
ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Metode yang digunakan dalam
karya tulis ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan studi pustaka. Metode
deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau
menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang
lebih luas. Model pembelajaran jigsaw dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran
untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku,
agama, ras, dan antargolongan.

Kata Kunci: pemahaman siswa, model pembelajaran jigsaw
PENDAHULUAN
Rendahnya pemahaman suatu materi oleh siswa akan berakibat pada rendahnya
kualitas pembelajaran. Salah satunya disebabkan siswa kurang tertarik terhadap penyampaian
materi oleh guru. Untuk menumbuhkan ketertarikan siswa, maka dibutuhkan kreatifitas guru
dalam merencanakan proses pembelajaran, guru harus dapat menggunakan pendekatan yang
tepat agar siswa mendapatkan pemahaman materi yang memuaskan, salah satunya adalah
model pembelajaran kooperatif.
Model pembelajaran kooperatif dianggap sangat cocok diterapkan pada pembelajaran
PKn karena dalam mempelajari PKn tidak cukup hanya mengetahui dan menghafal konsepkonsep PKn tetapi juga dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan menyelesaikan
persoalan PKn dengan baik dan benar. Melalui model pembelajaran ini siswa dapat
mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling bekerja sama jika ada teman
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dalam kelompoknya yang mengalami kesulitan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa
untuk mengkaji dan menguasai materi pelajaran PKn sehingga nantinya akan meningkatkan
prestasi belajar mereka.
Salah satu model pembelajaran kooperatif yang bisa melibatkan siswa secara aktif
adalah tipe jigsaw. Tipe jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif dimana
pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam
memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan
pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman
kelompok.179
Model pembelajaran dengan melalui pendekatan jigsaw merupakan suatu pendekatan
pembelajaran yang menggabungkan berbagai potensi yang dimiliki siswa untuk
membangkitkan keinginan belajar yang kuat untuk menemukan konsep secara sistematis
dengan melibatkan berbagai potensi.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diutarakan di atas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana model pembelajaran jigsaw dapat
meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama,
ras, dan antargolongan?”
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari karya
tulis ini adalah ingin mengetahui model pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan
pemahaman siswa tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan
antargolongan.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan studi dokumen dan
studi pustaka. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang

179

Ibrahim, M. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
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termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 180
Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan
nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi
pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan
lepas dari literatur-literatur ilmiah.181
Studi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.
Dalam dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau
informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman,, iktisar rapat, pernyataan tertulis
kebijakan tertentu dengan bahan-bahan tulisan lainnya. 182
HASIL DAN PEMBAHASAN
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan
sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model tersebut merupakan pola
umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang
menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan
hanya apa yang harus dilakukan guru, akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan, prinsipprinsip reaksi guru dan siswa serta sistem penunjang yang disyaratkan.
Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif
yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas
penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada orang lain
dalam kelompoknya.183
Tujuan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah menciptakan situasi dimana
keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya sehingga menciptakan rasa
180

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
182
Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
183
Anita Lie. 2008. Cooperative Learning. Jakarta: Gramedia
181
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tanggung individu dan kelompok untuk keberhasilan bersama dan untuk saling berinteraksi
dengan kelompok lain. 184
Kelebihan model pembelajaran jigsaw:
1. Kelompok kecil memberikan dukungan sosial untuk belajar.
2. Ruang lingkup dipenuhi ide-ide yang bermanfaat dan menarik untuk di diskusikan.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab pada siswa terhadap pemahaman pembelajaran
materi untuk dirinya sendiri dan orang lain.
4. Meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang di
tugaskan.
5. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bersosialisasi untuk pengalaman
belajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa.
6. Meningkatkan kreatifitas siswa dalam berfikir kritis dan meningkatkan kemampuan
siswa dalam memecahkan suatu masalah yang di hadapi.
7. Melatih keberanian dan tanggung jawab siswa untuk mengajarkan materi yang telah
ia dapat kepada anggota kelompok lain.
8. Membantu siswa dalam kelompok untuk menguasai materi yang didiskusikan.
Kelemahan model pembelajaran jigsaw:
1. Kondisi kelas yang cenderung ramai karena perpindahan siswa dari kelompok satu ke
kelompok lain.
2. Dirasa sulit meyakinkan untuk berdiskusi menyampaikan materi pada teman jika tidak
punya rasa percaya diri.
3. Kurang partisipasi beberapa siswa yang mungkin masih bergantung pada teman lain,
biasanya terjadi dalam kelompok asal
4. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, dan cenderung mengontrol jalannya
diskusi.
5. Awal penggunaan model pembelajaran ini biasanya sulit di kendalikan, biasanya
butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang agar berjalan dengan baik.
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Slavin Robert. 2005. Cooperative Learning: Teori Riset dan Praktek. Bandung: Nusa Media

589

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu
apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu
dengan menggunakan bahasa sendiri. 185
Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:
1. Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di
dalamnya.
2. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
3. Pemahaman estra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan
tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.
Langkah - langkah model pembelajaran jigsaw pada materi prinsip persatuan dalam
keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan:
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Membuat penekanan
tentang manfaat penggunaan model pembelajaran jigsaw dalam kegiatan belajar
mengajar. Peserta didik diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk memperoleh
gambaran keseluruhan konsep yang sebelumnya harus sudah dibaca di rumah.
2. Membentuk kelompok belajar sesuai ranking, misal dalam suatu kelas ada 20 anak.
(1-5) ranking yang sangat baik. (6-10) ranking yang baik, (11-15) ranking yang
sedang, (15-20) ranking yang rendah.
3. Membaginya menjadi 4 grup yang isi tiap grupnya heterogen dalam kemampuan
materi. Indek 1 untuk siswa dalam kelompok sangat baik, indek 2 untuk kelompok
baik, indek 3 untuk kelompok sedang, dan indek 4 untuk kelompok rendah.
4. Tiap kelompok ini diberi konsep prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama,
ras, dan antargolongan sesuai dengan kemampuannya. Kelompok 1 diberi materi
tentang prinsip persatuan keberagaman suku. Kelompok 2 diberi materi prinsip
persatuan dalam keberagaman agama. Kelompok 3 diberi materi prinsip persatuan
dalam keberagaman ras dan kelompok 4 diberi materi prinsip persatuan dalam
keberagaman agama. Setiap kelompok diharapkan belajar topik yang diberikan
dengan baik sebelum ia kembali ke dalam grup sebagai tim ahli, peran guru cukup
penting dalam fase ini.
185
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5. Keempat grup memiliki ahli dalam konsep-konsep tertentu. Selanjutnya guru
mempersilahkan anggota grup untuk mempresentasikan keahliannya dalam grup nya
masing-masing satu per satu. Diharapkan terjadi sharing pengetahuan antar mereka.
6. Perwakilan masing-masing kelompok presentasi ke depan kelas.

Teori yang sesuai dengan model pembelajaran jigsaw yaitu teori humanistik. Teori
humanistik berorientasi terhadap pengembangan diri individu dan perkembangan kelakuan.
Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow (1962), R. Rogers, C. Buhler dan Arthur Comb.
Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif, agar siswa
merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual.
Teori humanistik timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Pada teori humanistic ini,
pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitifitas siswa terhadap
perasaannya. Implikasi teori humanistik dalam pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan;
b. Tingkah laku yang ada, dapat dilaksanakan sekarang (learning to do);
c. Semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri;
d. Sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri;
e. Mengajar adalah bukan hal penting, tapi belajar siswa adalah sangat penting (learn
how to learn);
f. Mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang
produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang
cakap.

KESIMPULAN
Model pembelajaran jigsaw ini cukup baik untuk dikembangkan dalam dunia
pendidikan untuk memberikan rasa tanggung jawab, kerja sama, berinteraksi dengan orang
lain dan melatih rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Yang tidak kalah penting
adalah manfaat untuk lebih kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran, bukan hanya
siswa yang di tuntut untuk kreatif, namun guru juga di tuntut kreatif agar proses pembelajaran
lebih menarik dan tidak monoton.
Kunci dari model pembelajaran jigsaw ini adalah kemandirian setiap siswa terhadap
anggota kelompok yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya para siswa harus
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memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang positif dan saling ketergantungan untuk
mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan.
Dalam model pembelajarn jigsaw harus memperhatikan tingkat heterogenitas masingmasing kelompok asal dan pemberian tugas yang akan menjadi tim ahli sesuai dengan
kemampuan siswa. Guru harus selalu memupuk tanggung jawab individu maupun kelompok
dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, guru dan siswa harus sama-sama lebih kreatif
dalam proses belajar-mengajar.
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STUDI TENTANG PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA HEDONISME
SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP IDENTITAS NASIONAL
Esti Murniasih186
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Estitur10@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena Hedonisme sebagai ancaman terhadap
identitas nasional Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh dan menyususun data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi
tak berstruktur dan studi literasi/analisis dokumen. Sumber data yang digunakan diperoleh
dari, rangkaian peristiwa/fenomena dan dokumen terkait.. Berdasarkan hasil penelitian ini
maka diperoleh hasil bahwa 1. fenomena hedonisme dapat mengancam identitas Nasional
Indonesia 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting terhadap
Ketahanan Nasional Indonesia dalam menghadapi fenomena hedonisme dikalangan
masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Peran PPKn, hedonisme, identitas nasion
PENDAHULUAN
Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan
UUD RI 1945, ialah membentuk suatu ”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian
Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan
Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Tantangan yang dihadapi
Indonesia saat ini adalah bagaimana membuat mayoritas anggota masyarakat dapat secara
kritis memilih dan memilah informasi dan kebudayaan global di era globalisasi agar nilaiMahasiswa Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maert
Surakarta Angkatan 2015
186
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nilai lokal bangsa indonesia yang terdapat dalam pancasila dapat tetap ada dalam jiwa bangsa
Indonesia.
Globalisasi telah berkembang dan tumbuh hampir diseluruh dunia. Kemajuan di
bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, menjadikan dunia tempat
berpijak semakin tanpa batas. Peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah
diketahui oleh seseorang yang berada di negara lain. Informasi dengan cepat mengalir ke
berbagai belahan dunia dengan bantuan teknologi internet. Informasi yang sangat mudah
diakses ini menimbulkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat. Ideologi, gaya hidup,
dan keyakinan atau kepercayaan yang berkembang di suatu negara dapat mempengaruhi
kebiasaan dan pola-pola kehidupan yang sudah mapan di negara lain. Nilai-nilai ideologi
bangsa yang telah lama dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan warga negara perlahan
mulai menipis. Perilaku yang menjadi kecenderungan global, seperti gaya hidup yang hedonis
dan konsumtif sangat mudah ditiru oleh generasi muda. Apabila perilaku kecenderungan ini
di biarkan tanpa ada pendidikan yang mengontrol, tidak menutup kemungkinan nilai-nilai
dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan pudar dan punah. Hal ini akan
membawa dampak yang panjang bagi ketahanan nasional bangsa dan negara.
Hedonisme adalah aliran filsafat etika yang menyatakan bahwa kebahagiaan
didasarkan pada suatu kenikmatan (pleasure), adalah merupakan suatu tujuan dari tindakan
manusia. Oleh karena itu tindakan manusia ukuran baik dan buruk, etis atau tidak etis
senantiasa didasarkan pada suatu tujuan kenikmatanmanusia adalah baik. 187
Era Globalisai melalui perkembangan teknologi dan informasi menjadikan paham
hedone ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Fakta-fakta merebahnya udaya
hedone dapat kita ketahu melalui fenomena-fenomena yang terjadi di bangsa ini seperti, pesta
minuman keras, pesta narkoba, pergaulan bebas, sikap materilaistis dan konsimtuf dan masih
banyak lagi. Hal inilah yang membuat budaya lokal Indonesia mulai dilupakan karena adanya
gaya hidup hedone.
Identitas masyarakat, identitas bangsa dalam era globalisasi mendapat banyak terpaan
dari luar. Apabila seorang atau suatu masyarakat tidak mempunyai keteriktan terhadap

187

(Kaelan, 2013)
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etnisnya dan dengan jati dirinya sebagai masyarakat serta sebagai bangsa maka pribadi
ataupun bangsa tersebut akan kehilangan terpaan dari globalisasi. Pendidikan pada era
globalisasi menekankan pada tumbuhnya pribadi yang terikat oleh norma-norma etnisnya
yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman serta pribadi yang mempunyai identitas
sebagai kelompok bangsa tertentu. Instan adalah salah satu unsur hadirnya hedonisme apalagi
keinginan instan itu untuk memperoleh kemewahan dalam sekejap dan kesempatan serta
keadaan yang mendukung misalnya saja karena jabatan, pengaruh, lemahnya sistem
memudahkan peluang untuk meraih kemewahan instan itu. 188
Berdasarka UU No. 2 tahun 1989 Pendidika kewarganegaraan merupakan usaha untuk
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemapuan dasar berkenaan dengan
hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar
menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun
wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak
dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan
warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik
di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem
internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat
secara eksklusif di dalam kelas.189Pendidikan kewarganegaraan mencerminkan pendekatan
maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik siap untuk mengambil peran
sebagai warga global dewasa dan bertanggung jawab. 190 Pendidikan kewarganegaraan harus
dikembangkan agar mampu membekali warga negara muda dengan pemahaman global yang
memadai.
Dari uraian permasalahan peneliti tertarik untuk mengkaji peran Pendidikan
kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena Hedonisme sebagai ancaman terhadap
identitas nasional
METODE PENELITIAN

188
189
190

(Tilaar, 2007)
(Murdiono, 2014)
(Bourke L, 2012)
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunkan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan
dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel
sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifta induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih menekankan makna daripada generalisasi. 191
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan Oservasi tak
berstruktur dan menggunakan dokumen. Observasi tak berstruktur dilakukan dalam
pengamatan peneliti sehari-hari. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang yang tidak
dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena
peneliti tidak tahu secra pasti tentang apa yang akan diamati. Oleh karena itu, informasi yang
diperoleh adalah peristiwa dari situasi yang alamiah tentang nilai-nilai dasar pendidikan
kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena hedonisme sebagai suatu ancaman terhadap
ketahanan Nasional. Sedangkan dokumen yanng digunakan adalah buku-buku serta jurnaljurnal yang terkait dengan Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena
hedonisme

sebagai

ancaman

terhadapketahanan

nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia merupakan negara berbudaya timur yang memiliki banyak ciri khas
tersendiri. Meski begitu, Indonesia masih relatif mudah mendapat dampak globalisasi, baik
dampak positif maupun dampak negatif. Budaya barat yang dewasa ini gencar memasuki
negara-negara berbudaya timur, termasuk Indonesia, seringkali menetap lama dan pada
akhirnya bercampur menjadi bagian dari budaya timur itu sendiri. Hal ini dikarenakan filter
dari masing-masing individu masyarakat Indonesia yang kurang dipergunakan dengan
maksimal, sehingga mereka menerima budaya-budaya barat tersebut secara mentah. Padahal,
belum tentu budaya barat yang dianggap modern itu sesuai dengan etika maupun norma yang
berlaku di Indonesia.
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terlihat bahwa pengaruh faham
hedonisme sangat besar menjalar kedalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek191

(Sugiyono, 2017)
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aspek gaya hidup hedonis meliputi minat, aktivitas dan opini.Minat yaitu kecenderungan hati
atau keinginan terhadap sesuatu. Minat yang berkaitan dengan gaya hidup hedonis juga
merupakan tingkat kesenangan yang timbul secara khusus dan membuat orang tersebut
memperhatikan objek peristiwa atau topik yang menekannkan pada unsur kesengangan hidup,
antara lain dalam fashion, makanan, benda-benda mewah seks dan pergaulan bebas, tempat
berkumpul dan penggunaan waktu diluar rumah, seperti pusat perbelanjaan dan hiburan. 192
Kalangan masyarakat indonesia kini selalu mengejar modernitas material sehingga selalu
mengedepankan keinginan material untuk memenuhi kesenangan materialnya.
Ruang kosong antara kesadaran manusia sebagai makhluk bermoral dan manusia
sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan budi untuk menggapai keinginan, bila
diisi oleh hedonisme maka akan menghantarkan seseorang menjadi individudengan
mentalitas yang tunduk pada kebahagiaan pribadi sebagai dewanya. Hedonisme sebenarnya
adalah ancaman terbesar yang kurang disadari oleh bangsa Indonesia, karena apabila sifat ini
menjadi kuat dan tumbuh dalam tiap individu tentunya setiap orang bisa saja menjadi teror
pada bangsanya karena merasa melakukan suatu tindakan berdasarkan kepentingannya tanpa
peduli positif atau negatif perilakunya
Manusia Indonesia yang juga sebagai manusia Hedone dengan jumlah yang cukup
besar di dunia sangat mudah terpengaruh oleh gaya hidup instan, glamour, dan kemajuan
kemudahan dalam akses informasi dan teknologi yang dapat menjadi peluang sifat hedonis
mengendalikan perubahan pada perilaku tiap individu itu menjadi semakin kronis. Setiap
pengaruh dari luar ke dalam bangsa ini begitu mudahnya masuk karena kita mudah tergiur
pada gaya hidup, sikap instan, dan kemajuan yang ditawarkan negara lain tanpa antisipasi
akan merosotnya identitas ideologi bangsa ini. Bila ini terjadi identitas dan budaya bangsa ini
dapat dengan mudahnya berubah-ubah. Mentalitas bangsa yang seperti ini mudah
dimanfaatkan negara asing, karena sifat konsumenrisme dan ketergantungan yang menekan
semangat produktivitas.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam menghadapi
fenomena hedonisme yang terjadi di era Global ini. Ruang lingkup Pendidikan
kewarganegaraan meliputi Nasionalisme ( Bangsa dan Identitas Nasional ), Pancasila, Negara,
192
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Kewarganegaraan, Konstitusi, good governance, pemerintah dan pemerintahan, hubungan
sipil dan militer, hubugan agama dan negara, Masyarakat madani, demokrasi, dan hak asasi
manusia. Pendidikan kewraganegaraan berorientasi pada penyiapan peserta didik sebagai
warga negara yang kritis dan partisipatif dengan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri
sehingga berguna. Melalui Nasionalisme dan cita-cita sebagai masyarakat madani,
Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menanamkan nilainilai positif lokal dalam menanggulangi budaya hedone. bagi dirinya sendiri dan juga berguna
bagi masyarakat dan benegara. Sayangnya nasionalisme yang ada pada Indonesia kini kian
luntur dengan alasan globalisasi dan Modernisasi. 193
Salah satu penyebab lunturnya nasionalisme yaitu arus globalisasi yang menyebabkan
pergeseran nilai-nilai, mengubah cara pandang rakyat Indonesia sehingga tidak terpaku lagi
pada nilai ke-Indonesia-an semata. Melaui Pendidikan kewargaengaraan mental rakyat
Indonesia sudah dibangun sejak dini dalam pendidikan formal, informal, maupun non formal.
Dengan menanamlakna nilai-nilai moral budaya lokal dalam pembelajaran. Sangat penting
adanya usaha untuk merevitalisasi sense of nasionalism dalam diri generasi muda sebagai
calon penerus bangsa. Pendidikan merupakan jalur utama karena masa generasi muda
merupakan masa belajar. Sehingga melalui Melalui penanaman nilai-nilai pancasila dalam
Pendidikan Kewarganegaraan tumpuan harapan utama usaha merevitalisasi sense of
nasionalism tersebut akan disemai, ditumbuhkan dan siap untuk menopang tegaknya NKRI.194
Maka pancasila itu perlu dipahami sejarah pembentukannya . dengan mengetahui itu, akan
terasa makna dan tujuannya. Dalam hal merefleksikan Pancasila sangat dianjurkan untuk
warga negara yang ingin memahami agar mendalami latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk
itu seharusnya dalam Pembelajara Pancasila dan kewarganegaraan yang berperan aktif adalah
murid sementara guru berperan sebagai fasiliator.
KESIMPULAN
pengaruh faham hedonisme sangat besar menjalar kedalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Ruang kosong antara kesadaran manusia sebagai makhluk bermoral dan
manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan budi untuk menggapai

193
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keinginan, bila diisi oleh hedonisme maka akan menghantarkan seseorang menjadi individu
dengan mentalitas yang tunduk pada kebahagiaan pribadi sebagai dewanya. Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam menghadapi fenomena hedonisme
yang terjadi di era Global ini. Melalui Nasionalisme dan cita-cita sebagai masyarakat madani,
Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis untuk menanamkan nilainilai positif lokal dalam menanggulangi budaya hedone. Melalui penanaman nilai-nilai
pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan tumpuan harapan utama usaha merevitalisasi
sense of nasionalism tersebut akan disemai, ditumbuhkan dan siap untuk menopang tegaknya
NKRI.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kemampuan kompetensi guru
PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam merumuskan tujuan pembelajaran di dalam
RPP, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat guru dalam merumuskan tujuan
pembelajaran di dalam RPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,
metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, dan analisi dokumen. Hasil yang dicapai dari penelitian ini: (1) Kemampuan
kompetensi pedagogik guru dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran masih ada
yang tidak sesuai dengan tata cara penyusunan yang baik dan benar. Hal ini bisa dilihat
terutama dari perumusan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP mata pelajaran PPKn
dimana unsur-unsur audience, behaviour, condition, dan degree masih tidak lengkap disetiap
rumusannya. (2) Faktor-faktor yang menghambat antara lain: (a) Kurang menguasai teori
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam merumuskan tujuan
pembelajaran. (b) Kurang bisa mengembangkan RPP. Dalam hal ini seorang guru harus sadar
akan perubahan-perubahan yang bersangkutan dengan pendidikan yaitu terkait kurikulum
karena di setiap kurikulum pasti akan berbeda dalam teknik maupun tata urutan penyusunan
RPP.
Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Tujuan Pembelajaran
PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui bersama, guru adalah seorang profesi yang bukan hanya
mempunyai tugas mengajar saja namun juga mempunyai tugas untuk mendidik peserta
didiknya mulai jenjang pendidikan dasar sampai menengah bahkan di pergurun tinggi. Dalam
menyalurkan ilmunya kepada peserta didik, seorang guru harus mempunyai kompetensikompetensi yang mumpuni yang harus dimiliki. Seperti yang tercantum pada UU Nomor 14
Tahun 2005 tentag Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) bahwa kompetensi guru meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Dari keempat kompetensi
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tersebut, kompetensi pedagogik menjadi kompetensi yang vital karena dari kompetensi itulah
kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sangat diuji.
Bagaimana guru memilih SK yang dituangkan ke dalam KD yang kemudian dibuat indikator,
dari indikator ditarik untuk disusun tujuan pembelajaran, sampai ke dalam pendalaman materi
dan untuk evaluasinya. Semua itu bisa menjadi tolok ukur kompetensi pedagogik guru dalam
menuangkan apa yang sudah di dapat.
Adapun dalam menyusun RPP, hal-hal yang harus diperhatikan guru adalah tata urutan
penyusunan RPP mulai dari identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan
pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, media
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan terakhir adalah lampiran. Namun, disini penulis
akan mengkaji tentang penyusunan tujuan pembelajaran yang seharusnya mencakup unsur
ABCD (Audience, Behaviour, Condition, dan Degree). Audience yang berarti peserta didik
itu sendiri, behaviour yang berarti aktivitas yang harus dilakukan peserta didik, condition
yang berarti keadaaan saat mengerjakan soal, dan degree yang beratti hasil yang ingin dicapai.
Namun, pada kenyataannya dalam menyusun tujuan pembelajaran masih ada yang
belum memahami unsur-unsur ABCD dengan baik. Seperti yang terjadi pada RPP mata
pelajaran PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang dalam merumuskan tujuan
pembelajaran, unsur-unsur ABCD belum ada.
Maka dari itu, di dalam makalah ini penulis mengangkat judul “Studi Tentang
Kompetensi Pedagogik Guru dalam Merumuskan Tujuan Pembelajaran Mata Pelajaran PPKn
di Smk Muhammadiyah 1 Sukoharjo” .
A. Rumusan Masalah
Bagaimana kompetensi pedagogik guru PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo
dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP dan apa saja faktor yang menghambat
guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran?
B. Tujuan
Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru PPKn SMK Muhammadiyah 1
Sukoharjo dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP dan faktor yang menghambat
guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran.
METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena permasalahan
yang terjadi merupakan gejala sosial yang ada di lingkungan sekolah yang melibatkan guru
itu sendiri. Atas dasar itu, pemilihan metode penelitian kualitatif juga untuk mengembangkan
pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam
kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya. 195 Penelitian ini bersifat
proses suatu langkah kerja yaitu merumuskan tujuan pembelajaran.
Subyek penelitian ini adalah guru PPKn di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Bapak
Bambang, S.Pd. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo terletak di Jalan Anggrek No. 2, Jetis,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan
diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan analisis dokumen dimana dokumen disini
adalah RPP dari guru tersebut yang diperoleh dari hasil magang 2 sekitar bulan Mei tahun
2017 yang sekaligus menjadi objek dari penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompetensi dibidang pedagogik, setidaknya guru memahami tentang tujuan
pembelajaran, cara merumuskan tujuan pembelajaran, secara khusus memilih dan
menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memahami bahan
pelajaran sebaik mungkin dengan menggunakan berbagai sumber, cara memilih, menentukan
dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, serta pengetahuan
tentang alat-alat evaluasi lainnya.
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan
dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Kunandar, 2009). Di dalam makalah
ini secara spesifik yang diangkat adalah perancangan dan pelaksanaan pembelajar khususnya
dalam menyusun tujuan pembelajaran. Di dalam RPP guru PPKn SMK Muhammadiyah 1
Sukoharjo bagian tujuan pembelajaran, ditemukan bahwa dalam menyusun tujuan
pembelajaran masih belum lengkap dalam mencantumkan unsur-unsur ABCD. Seperti salah
satu contoh guru PPKn di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merumuskan tujuan
pembelajaran sebagai berikut :

195

Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.

23.
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“Menjelaskan perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, ras, dan lainnya dalam
masyarakat”
Perumusan tujuan pembelajaran seperti yang ada diatas malah seperti perumusan
indikator. Dimana dalam perumusan indikator menggunakan KKO yang dapat diukur,
sedangkan dalam rumusan diatas kata “menjelaskan” adalah KKO yang dapat diukur.
Kemudian kedua, indikator dirumuskan dengan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah
dipahami. Rumusan diatas pun kalimatnya simpel, jelas, dan mudah dipahami. Apabila
perumusan tujuan pembelajaran seperti itu, maka pemahaman dari pendidik tersebut adalah
dimana tujuan pembelajaran sama dengan indikator. Tujuan pembelajaran dan indikator
kompetensi adalah dua hal yang sama yang keduanya berfungsi sebagai dasar atau pedoman
untuk melihat ketercapaian pembelajaran. 196
Padahal sebenarnya, antara tujuan pembelajaran dan indikator adalah dua hal yang
berbeda. Tujuan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau
perilaku yang dapat ditunjukkan setelah selesai pembelajaran sedangkan indikator
pembelajaran diperoleh mengacu dari bentuk hasil belajar yang operasional (kompetensi
dasar) untuk dianalisis agar menjadi indikator yang jelas dan jelas pula cara penilaiannya. 197
Jadi, apabila guru-guru yang masih memahami bahwa tujuan dan indikator itu hal yang sama
maka kompetensi pedagogik dalam mendalami perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
masih kurang.
Perumusan tujuan pembelajaran sudah ada aturannya sendiri. Hamzah B. Uno (2008)
mengemukakan

tentang

teknis

perumusan

tujuan

pembelajaran

dalam

format

ABCD. A=Audience (petatar, siswa, mahasiswa, murid dan sasaran didik lainnya),
B=Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar), C=Condition (persyaratan
yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, dan D=Degree (tingkat
penampilan yang dapat diterima). Apabila perumusan tujuan pembelajaran yang disusun guru
sudah mengikuti aturan itu, maka bisa dikatakan tujuan pembelajarannya jelas dan akan
mempermudah evaluasi pula.
Faktor-faktor penghambat perumusan tujuan pembelajaran
196

https://www.researchgate.net/publication/281288294_indikator_dan_tujuan_pembelajaran_dalam_renc

ana_pelaksanaan_pembelajaran [accessed apr 15 2018]
197

Sri Anitah, Teknologi Pembelajaran, Inti Media, Surakarta, 2009, hlm. 19-22.
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Merumuskan sebuah tujuan pembelajaran di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, mengapa peneliti mengambil judul ini
dikarenakan ditemui di lapangan bahwa ternyata ada faktor-faktor yang menghambat guru
dalam merumuskan tujuan pembelajaran.
1.

Kurangnya menguasai teori perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
Sebenarnya pemerintah sudah membuat rambu-rambu dalam penyusunan RPP.
Urutan penyusunan RPP terdapat di Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terdiri atas :
a. Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
c. Kelas/Semester;
d. Materi Pokok;
e. Alokasi waktu ditentukan seusai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan
beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia
dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
f. Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan
kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan;
g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan
dan ditulis dalam butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian
kompetensi;
i. Metode pembelajaran, digunakan untuk pendidik untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang
disesuaikan dengan karakterisktik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
j. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan
materi pelajaran
k. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau
sumber belajar yang lain yang relevan
l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan
penutup, dan
m. Penilaian hasil pembelajaran
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Dalam penyusunan RPP seperti diatas, poin f menjadi poin terpenting yang menjadi
pokok makalah ini. Dimana poin f membahas tentang tujuan pembelajaran yaitu yang
dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati
dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam perumusannya
pula, seorang guru harus menguasai perumusan yang memadukan unsur-unsur ABCD.
Seorang guru harus benar-benar menguasai, baik itu penyusunan tata urutan RPP maupun
perumusan di tiap-tiap poin yang ada di dalam RPP khususnya perumusan tujuan
pembelajaran yang mencakup unsur ABCD.
Seperti yang ditemukan di dalam RPP mata pelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah
1 Sukoharjo, yang mana dalam merumuskan tujuan masih belum memasukkan unsur-unsur
ABCD dan bahkan mirip dengan indikator.
2.

Kurang bisa mengembangkan RPP
Pengembangan RPP yang dilakukan oleh pemerintah, dituangkan ke dalam kurikulum

pendidikan yang sudah berulang kali berubah yaitu mulai dari KBK, KTSP, hingga saat ini
kurikulum yang diterapkan Indonesia adalah Kurikulum 13 (K13/Kurtilas). Disetiap
kurikulum tersebut, tentunya ada perubahan-perubahan dalam teknik maupun tata urutan
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Untuk SMK Muhammadiyah 1
Sukoharjo sendiri, saat ini masih menerapkan 2 kurikulum yaitu KTSP dan K13. Namun, RPP
yang diberikan adalah RPP pada K13 karena Bapak Bambang mengajar kelas yang sudah
menggunakan K13.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.198 Dalam prinsip pengembanganya,
KTSP dan K13 sangatlah berbeda. Perbedaan itu adalah apabila di KTSP prinsip
pengembangannya yaitu: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik dan lingkiungan, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan
kehidupan, (5) menyeluruh, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan
nasional dan kepentingan daerah. Sedangkan untuk K13, prinsip pengembangannya 199 yaitu:
(1) pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidkan, (2) kurikulum pada
198
199

diknas.go.id
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:18
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semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (3) proses pembelajaran diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik, (4) penilaian hasil belajar berdasarkan proses dan produ, (5) Proses belajar dengan
pendekatan ilmiyah (scientific approach).
Berikut adalah gambaran penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum dari
KBK KTS ke Kurikulum 2013 :

Sumber: Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 14 Januari
2014
Dari data diatas, maka guru yang sudah menggunakan kurikulum K13 harus
mengupayakan agar peserta didiknya menjadi peserta didik yang aktiv dan memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi. Untuk SMK sendiri, tujuan diberlakukannya K13 200 yaitu mengupayakan
agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar
tidak menjadi beban. Maka dari itu, guru harus bisa mengembangkan RPP dan merumuskan

200

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1146/pengembangan-kurikulum-smk Jumat, 22 Agustus 2014

15.01
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tujuan pembelajaran dengan jelas agar ketercapaian tujuan kurikulum dengan pembelajaran
selaras.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kompetensi
pedagogik guru dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran khususnya merumuskan
tujuan

pembelajaran masih dalam taraf yang kurang kompeten. Hal tersebut terjadi

dikarenakan guru dalam memahami teknik penyusunan dan tata urutan penyusunan masih
kurang. Kendala seperti kurangnya menguasai teori perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran dan kurang bisa mengembangkan RPP menjadi penyebab seorang guru masih
sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan unsur-unsur ABCD.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan agar
setiap guru meningkatkan komoetensi pedagogiknya terutama dalam hal perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran sehingga teori-teori dalam penyusunan RPP pun dapat dikuasai
dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
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HAMBATAN GURU PPKn DALAM MENYUSUN TUJUAN INSTRUKSIONAL
YANG SESUAI DENGAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Aning Asmaiyah
Program Studi PPKn FKIP Universitas Seebelas Mareet Surakarta
Email: aningasmaa@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: (1) mengetahui hambatan guru PPKn dalam
menyusun tujuan instruksional yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, (2)
untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan
instruksional yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami hambatan dalam
merencanakan dan membuat tujuan instruksional. Selain itu, guru sering tidak menyadari
bahwa hasil belajar siswa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran.
Solusi yang dapat digunakan yaitu dengan mengadakan kegiatan FGD melalui MGMP.

Key word: hambatan guru, tujuan instruksional

PENDAHULUAN
Belajar aadalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental
dalam penyelenggaraan jenis dan jenjanng pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pencapaian
tujuan pendidikan sangat begantung pada kebrhasilan proses belajar siswa di sekolah dan
lingkungan sekitarnya. Perbuatan belajar terjadi karena interaksi seseorang dengan
lingkunganya yang akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada berbagai aspek
yaitu pengetahuan, sikap, dan keteerampilan. 201 Setelah melalui proses belajar maka siswa

201

Asep Jihad; Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, hlm: 1-4.
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diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaaitu
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar.
Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan siswa telah melakukan
kegiatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang
baru yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat
erat kaitanya dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakn guru sebelumnya yang
dikelompokkan dalam tiga kategori yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotor.
Namun berdasarkan observasi peneliti ketika magang 2 di SMK Batik 1 SKA dan
SMKN 9 SKA muncul permasalahan yaitu bahwa RPP yang digunakan belum memenuhi
tujuan instruksional pembelajaran yang digunakan sebagai acuan menyusun soal untuk
mengukur hasil belajar siswa. Dalam proses belajar mengajar, guru yang tidak mengetahui
apa tujuan mengajarnya tidak akan jelas setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam pembaruan
sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini, setiap guru dituntut untuk menyadari
tujuan dari kegiatan mengajar dengan titik tolak kebutuhan siswa. Oleh karena itu tujuan
instruksional sangat penting dan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru
dalam merancang sistem belajar yang akan dilakukanya. Oleh karena itu dalam penelitian ini
peneliti ingin membahas tentang: (1) apa saja hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan
instruksional yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi? (2) bagaimana solusi
dalam mengatasi hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan instruksional yang sesuai
dengan indicator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn? Hal ini dimakasudkan
agar: (1) mengetahui hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan instruksional yang sesuai
dengan indicator pencapaian kompetensi, (2) untuk mengetahui solusi dalam mengatasi
hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan instruksional yang sesuai dengan indicator
pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan
studi dokumen. Observasi dilakukan di dua sekolah yaitu di SMK 9 SKA dan di SMK Batik
1 SKA. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara
bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
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sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan langsung dengan
tiga narasumber pada tanggal 18 April 2017 dengan Bp. Dasmin selaku guru PPKn dari
SMKN 9 SKA, tanggal 22 April 2017 dengan Bp. Margiyono selaku keetua MGMP SMK
SKA, tanggal 29 April 2017 dengan Ibu Nur Ariyati selaku guru PPKn dari SMK Batik 1
SKA. Alat yang digunakan untuk melakukan wawancara meliputi pedoman wawancara, buku,
ballpoint, HP. Sedangkan studi dokumen berupa RPP yang digunakan oleh guru PPKn untuk
mengajar. Analisis data yang digunakan berdasarkan pedoman magang/observasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan instruksional yang sesuai dengan
indicator pencapaian kompetensi
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil yaitu hambatan guru dalam menyusun
tujuan instruksional yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi adalah guru kurang
memahami cara menyusun tujuan instruksional pembelajaran yang benar, kurangnya
sosialisasi mengenai penyusunan tujuan instruksional yang benar, kurangnya koordinasi pihak
yang memfinalisasi RPP untuk disetujuai sebagai acuan untuk melakukan pengajaran,
beberapa kasus dijumpai bahwa pembuatan RPP hanya sebagai formalitas semata bukan
disesuaikan dengan kebutuhan beljar siswa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan hambatan adalah
halangan, rintangan. Hambatan merupakan hal yang membuat sesuatu tidak dapat berjalan
sebagai mestinya.202 Dalam penelitian ini berdasarkan studi RPP SMK Batik 1 SKA baik RPP
KTSP maupun kurtilas ditemui permaaslahan guru PPKn yaitu kesulitan dalam menyusun
tujuan instruksional pembelajaran yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.
Sebagaimana dalam Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
dibagian Bab III tentang rencana pelaksanaan pembelajaran poin f dituliskan bahwa dalam
RPP harus mencantumkan tujuan pembelajran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap,

202

jagokata.com, arti kata hambatan menurut KKBI, https://jagokata.com/arti-kata/hambatan.html diakses
tanggal 16 April 2017.
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pengetahuan, dan keterampilan. 203 Banyak guru yang merasa sukar menjawab pertanyaan
mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak dan apa buktinya?
Pertanyaan ini dapat dijawab dengan terlebih dahulu guru harus menetapkan apa yang menjadi
criteria keberhasilan pengajaran baru kemudian guru menetapkan alat untuk menaikkan
keberhasilan secara cepat. Karena pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan
yang telah dirumuskan.
Konsep tujuan pengajaran yang dikemukakan oleh Mager (Oemar Malik) menitik
beratkan pada tingkah laku peserta didik atau perbuatan (performance) sebagai suatu jenis
output yang terdapat pada siswa yang dapat diamati dan menunjukkan bahwa siswa tersebut
telah melakukan belajar. Tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pengajaran yang juga
dapat dijadikan landasan dalam menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. Karena tujuan
dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan instruksional, maka perumusan
tujuan sebenarnya harus mengandung empat komponen. Komponen keempat itu adalah suatu
deskripsi tentang cara pengukuran terhadap tingkah laku. Deskripsi itu mungkin dalam bentuk
tingkah laku yang dapat diamati/diukur secara langsung, atau tingkah laku yangn dapat
diamati/diukur secara langsung.204
Tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat
dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti pengajaran. Jadi perubahan
tingkah laku itu merupakan hasil dari adnya pengajaran proses belajar mengajar. Oleh karena
itu guru dan peserta didik perlu mengetahui perubahan apakah yang telah terjadi pada waktu
pengajaran, maka perlu adanya perumusan tujuan instruksional yang jelas.
Tujuan instruksional yaitu tujuan yang menggambaarkan pengetahuan, kemampuan,
keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil
pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku (behavior) yang dapat diamati dan
diukur. Tujuan instruksional berfungsi sebagai:

203

Permendikbud RI No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses.

204

Oemar Malik, Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: Bumi Akasara, hlm:
109-111.
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a. Guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur
(metode) mengajar.
b. Siswa mengetahui arah belajarnya.
c. Setiap guru mempunyai batas dan wewenangnya mengajarkan suatu materi
sehingga meminimalisir kemungkinan overlap antara guru.
d. Guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar peserta
didik.
e. Guru sebagai pelaksana dan petugaas pemegang kebijaksanaan (dicision maker)
mempunyai criteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran.
(Suharsimi Arikunto, 2012) 205
Tujuan instruksional dapat berupa tujuan insrtuksional umum (TIU) dan tujuan
instruksional khusus(TIK). TIU dapat dilihat dalam GBPP, sedangkan TIK harus dirumuskan
sendiri oleh guru yang bersangkutan berdasarkan TIU. TIK berisi sejumlah kemampuan yang
lebih spesifik yang dijabarkan dari dan untuk menunjang pencapaian kemampuan yang
terkandung dalam TIU.
Contoh:
TIU: siswa memahami konsep lingkungan
TIK: siswa dapat menjelaskan pengertian lingkungan dimana ia hidup dst
Dengan demikian, suatu rumusan TIK yang lengkap memiliki berbagai unsur/format
ABCD/CABD yang komponenya sebagai berikut:
a. A= audience (siswa) yaitu tentang siapa siswa yang bersangkutan, misalnya siswa
kelas VII.
b. B= behavior (tingkah laku yang diharapkan) yaitu menjelaskan tentang perilaku
yang ingin dicapai yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja dan obyek, misalnya
“menyebutkan sila-sila Pancasila”.

205

Suharsimi Arikunto, Dasar dasar Evaluasi Pendidika, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 147.
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c. C= condition (kondisi siswa saat diberi tes pembelajaran) yaitu menjelaskan
kondisi dimana perilaku yang dimaksutd diharapkan terjadi, seperti: dengan
ditampilkan gambar-gambar dan sebagainya.
d. D= degree (target capaian/standar) yaitu menjelaskan tingkat/ standar minimal
perilaku yang dipandang berhasil/dapat diterima, antara lain dalam bentuk:
•

Jumlah waktu maksimal yang digunakan (contoh: dalam waktu 1 jam)

•

Presentase minimal ketepatan yang dicapai (contoh: menyebutkan
minimum dari 3 syarat negara maju)

Contoh perumusan TIK yang lengkap:
Dengan ditampilkan gambar-gambar mengenai bentuk kerjasama, siswa kelas VII
dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan
dalam waktu 10 menit.206

2. Solusi dalam mengatasi hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan
instruksional yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi pada mata
pelajaran PPKn
Apapun alasannya guru tetap harus bisa menjadi orang nomor satu dalam segala hal
karena dalam perjalanan profesi guru adalah tiang atau pilar dalam diri seseorang kita pintar
karena guru, kita sukses karena guru, kita bisa jadi kaya juga karena guru, tidak heran jika
guru disebut orang yang digugu dan ditiru. Solusi yang penulis tawarkan adalah melalui
kegiatan FDG dalam forum MGMP. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua MGMP
PPKn SMK SKA MGMP mempunyai fungsi salah satunya yaitu sharing antar anggota
MGMP PPKn mengenai modul, materi, RPP, serta untuk koordinasi mengenai materi materi
yang nantinya akan diajarkan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Sri Hastuti
Lastyawati selaku ketua MGMP PPKn se Solo Raya, menurutnya prioritas utama yang sedang
digarap oleh MGMP yaitu untuk prioritas utama PKB (perkembangan keprofesian
berkelanjutan) antara lain disini ada pembimbingan PTK(Penelitian Tindakan Kelas),
membuat jurnal membuat modul buku-buku yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk

206

R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, Jakarta: departemen pendidikan dan
kebudayaan derektorat jendal pendidikan tinggi, 1991, hlm: 53-54.
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kenaikan pangkat. Lebih lanjut dikemukakan jumlah anggota MGMP PPKn SMA-SMK Solo
Raya ada 14 MGMP yaitu 7 MGMP SMA se-Solo Raya dan 7 MGMP SMK se-Solo Raya.
Tidak seperti MGMP kota/kabupaten, untuk pertemuan MGMP se-Solo Raya ini terprogram
lewat grup dan dilakukan pertemuan setiap semester. MGMP PPKn Solo Raya ini baru
ditandatangani SK nya pada bulan Februari 2017 sehingga ini masih baru dan mungkin baru
satu-satunya di Jawa Tengah dan diharapkan yang lain bisa menyusul. Materi PPKn di SMA
dan SMK kurikulumnya sama saja, hanya pengembangannya yang berbeda karena mau
bagaimanapun antara siswa SMA dengan SMK memang berbeda karena untuk siswa SMA
jangkanya lebih panjang melalui kuliah kalau SMK itu bekerja tapi untuk materi dan
kurikulum itu sama.207
Dan kebetulan MGMP PPKn SMK SKA merupakan salah satu MGMP yang tergolong
aktif. Oleh karena itu kegiatan pertemuan dalam MGMP dapat dilakukan kajian FGD sebagai
solusi dalam mengatasi hambatan guru dalam menyusun tujuan instruksional pembelajaran
yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi. Dalam kegiatan FGD ini dapat
menghadirkan narasumber yang sebagai pakar atau ahli dalam bidang Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan yang dapat dijadikan informan untuk mengkaji permasalahan
hambatan guru PPKn tersebut. Kegiatan FGD MGMP ini dapat bekerjasama dengan pihak
Perguruan Tinggi khususnya Prodi PPKn.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan
direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses belajar mengajar.
1. Perumusan tujuan penganjaran berfungsi untuk menilai pengajaran, untuk
membimbing siswa belajar, merupakan criteria untuk merancang pengajaran, menjadi
semacam media untuk komunikasi dengan rekan guru lainya. Dalam kenyataan

207

Majalah didik. 2017. Sejenak Bersama Dra. Sri hastuti Lastyawati, M.Pd Ketua MGMP PPKn SMA dan SMK
Solo Raya Ajak Guru Bersikap Profesional. http://majalahdidik.web.id/web/2017/11/08/sejenak-bersama-drasri-hastuti-lastyawati-m-pd-ketua-mgmp-musyawarah-guru-mata-pelajaran-ppkn-sma-smk-se-solo-raya-ajakguru-bersikap-profesional/ diakses tanggal 16 April 2017.
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dilapangan ditemui beberapa hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan
instruksional yang sesuai dengan indicator pencapaian kompetensi adalah guru kurang
memahami cara menyusun tujuan instruksional pembelajaran yang benar, kurangnya
sosialisasi mengenai penyusunan tujuan instruksional yang benar, kurangnya
koordinasi pihak yang memfinalisasi RPP untuk disetujuai sebagai acuan untuk
melakukan pengajaran, beberapa kasus dijumpai bahwa pembuatan RPP hanya
sebagai formalitas semata bukan disesuaikan dengan kebutuhan beljar siswa.
2. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan FDG dalam forum MGMP PPKn
SMK SKA. Kajian FGD sebagai solusi dalam mengatasi hambatan guru dalam
menyusun tujuan instruksional pembelajaran yang sesuai dengan indicator pencapaian
kompetensi.
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STUDI TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) DI SMP PANCASILA 1
WONOGIRI
Nur Hidayah 208
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Nur_hidayah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan pada Kemampuan Pedagogik Guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) dilakukan di
SMP Pancasila 1 Wonogiri. Tujuan dalam penelitian ini: 1) Mengetahui kemampuan
pedagogik guru di SMP Pancasila 1 Wonogiri dalam menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran 2) mendeskripsikan kendala guru PPKn SMP Pancasila 1 Wonogiri dalam
penyusunan RPP, 3) mendeskripsikan kesesuaian komponen RPP guru PPKn di SMP
Pancasila 1 Wonogiri. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data yakni, observasi, wawancara, studi pustaka studi dokumentasi, dengan subyek penelitian
sebanyak 1 orang guru PPKn. Objek penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran
yang telah dibuat guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan pedagogik guru
Pendidikan PPKn di SMP Pancasila 1 Wonogiri dalam menyusun rencana pembelajaran sudah
memuat komponen-komponen yang harus ada di dalam RPP 2) kendala guru dalam
penyusunan RPP adalah (a) penguasaan terhadap teknologi masih rendah sehingga kesulitan
dalam membuat RPP , (b) kebijakan penyusunan RPP yang selalu berubah-ubah membuat
guru kesusahan dalam menyusun RPP sehingga masih menggunakan RPP tahun kemarin (c)
media pembelajaran belum disesuaikan dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa harus ada upaya dari guru PPKn SMP
Pancasila 1 Wonogiri untuk senantiasa menyesuaikan penyusunan RPP berdasarkan
kurikulum terbaru dan peraturan terbaru. Selain itu juga harus membuat RPP setiap tahunnya
yang harus disesuaikan dengan karakter peserta didik.
Kata kunci : kompetensi pedagogik, RPP

PENDAHULUAN.
Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan karena harus meningkatkan kualitas

208

Mahasiswa PPKN FKIP UNS Angkatan 2015
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sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu. Kompetensi guru adalah
seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan
kinerjanya secara tepat dan efektif. Karena seorang guru tidak hanya terampil dalam mengajar
tentu juga harus memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam
masyarakat.

209

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, menjelaskan bahwa: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan210 Dalam kaitannya dengan tenaga professional kependidikan,
pengertian kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat profesional dan memenuhi
spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) guru
harus memiliki empat kompentensi, kompetensi pedagogik, kompetensi keahlian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional.
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukan bahwa Kompetensi pedagogik merupakan
kemampuan seseorang dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi
hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang
dimiliki peserta didik.

211

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual.212
Salah satu komponen kompetensi pedagogik yang mesti diperhatikan oleh guru adalah
bagaimana mereka melakukan persiapan mengajar semaksimal mungkin dengan membuat
desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang,
misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin,
desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses
pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran

209

Feralys Novauli. M. 2015. Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada Smp Negeri Dalam
Kota Banda Aceh . Jurnal Administrasi Pendidikan . 45-67
210

Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
212
Feralys Novauli M. Op.cit
211
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merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta
pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro
dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai
sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem
pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. 213
Sementara itu desain pembelajaran sebagai proses menurut Sagala (2005: 136) adalah
pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori
pembelajaran unuk menjamin kualitas pembelajaran. 214
Salah satu persiapan dalam menyusun desain pembelajaran ialah menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perencanaan pembelajaran merupakan bagian penting
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru
akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan
mudah dalam belajar. Perencanaan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik peserta didik, sekolah, mata pelajaran, dsb. Peraturan Pemerintah nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan standar proses
mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran,
yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan
proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tidak terkecuali pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun
sistem kredit semester (SKS). (Wahyuni, 2012) 215
Rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Usman berfungsi sebagai acuan untuk
melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar lebih efektif dan efisien. (Rizkia Suciati,
2016)216 RPP merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai
Kompetensi Dasar, Dengan demikian, keberadaan RPP diharapkan akan memperlancar,

213

Bintari Kartika Sari. 20. Desain Pembelajaran Model Addie Dan Implementasinya Dengan Teknik Jigsaw .
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 87-102
214
Sagala, Syaiful. 2005. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Penerbit Alfabeta
215
Wahyuni, Sri dan Ibrahim, Abd S. (2012). Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berkarakter. Malang: Refika
Aditama Hlm 11-12
216

Rizkia Suciati, Y. A. (2016). Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Mahasiswa Calon Guru
Biologi. Edusains, Hlm 193
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meningkatkan, mengefektifkan, serta mengoptimalkan mutu proses pembelajaran guna
pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka
pelaksanaan pembelajaran akan dapat berjalan lancar, terarah, dan sistematis. Hal ini dapat
tercapai karena kompetensi dasar, materi pokok, indikator, pengalaman belajar, alokasi waktu,
sumber, langkah-langkah pembelajaran, dan rencana penilaian telah dirumuskan dengan baik
dan digambarkan dengan jelas. (Wahyuni, 2012) 217
Menurut Muslich (2011: 45), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah
rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam
pembelajaran di kelas. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan dapat menerapkan
pembelajaran secara terprogram. Sebuah RPP harus mempunyai daya terap yang tinggi. Tanpa
perencanaan yang matang, target pembelajaran akan sulit tercapai secara maksimal. Oleh
karena itu, kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru dan
calon guru, serta sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan
pemahaman yang mendalam tentang obyek belajar dan situasi pembelajaran. 218
Akan tetapi, teknis di lapangan masih ditemukan bahwa banyak faktor yang menjadi
penghambat guru dalam menyusun sebuah RPP yang sesuai standar dan kurikulum yang
ditetapkan. Selain itu masih ditemukan adanya komponen yang tidak tercantum dalam RPP.
Komponen tujuan pembelajaran dan penilaian (soal, skor, dan kunci jawaban), serta langkahlangkah kegiatan pembelajarannya masih dangkal. Soal, skor, dan kunci jawaban merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pada komponen tujuan pembelajaran,
materi ajar, metode pembelajaran, dan sumber belajar sudah tercantum tapi tidak
mencerimankan karakteristik dari peserta didik. Masalah yang lain yaitu sebagian banyak
guru yang tidak membuat RPP sehingga masih menggunakan format RPP dari kurikulum
KTSP dan RPP yang dibuat tahun lalu . Hal ini menyebabkan banyak guru yang belum
memahami penyusunan RPP secara baik dan RPP yang ada kurang sesuaikan dengan
karakteristik peserta didik di masing-masing sekolah. Hal ini peneliti ketahui pada saat
mengadakan magang dua kependidikan.
Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “ Studi Tentang
Kompetensi Pedagogik Guru dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )

217
218

Wahyuni dan Ibrahim Loc.Cit
Muslich, Masnur. 2011. KTSP (Pembelajaran berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Malang: Bumi Aksara
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di Smp Pancasila 1 Wonogiri. Dengan fokus masalah yaitu 1) Apakah RPP Smp Pancasila 1
Wonogiri sudah sesuai dengan ketentuan komponen-komponen dalam RPP?, 2) Faktor apa
saja yang menghambat guru dalam menyusun RPP?. Sehingga tujuan dari paper ini adalah
untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP dan megetahui
kendala apa saja yang dihadapi guru Smp Pancasila 1 Wonogiri dalam menyusun RPP.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Smp Pancasila 1 Wonogiri yang beralamat di letak di
Jalan Raya No 09 Wonogiri RT 01 / RW 02, Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri
Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, pada hari senin 22 mei 2017. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna
yang lebih mendalam sesuai dengan latar penelitian. Subjek penelitian ini adalah 1 guru mata
pelajaran PPKn di SMP Pancasila 1 Wonogiri, Objek penelitian ini adalah rencana
pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini yaitu observasi berupa pengamatan langsung di sekolah, wawancara terhadap guru, analisis
dokumen berupa RPP dan studi pustaka berupa kajian literature dari buku, jurnal. Teknik
analisis data dengan deskriptif kualitatif terhadap RPP buatan guru sebagai data kemampuan
dan hasil observasi selama proses magang kependidikan yaitu untuk mengukur kompetensi
pedagogik guru dalam menyusun rencana pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pedagogik Guru SMP Pancasila 1 dalam Menyusun RPP

Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi
untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta
didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan
pembelajaran, dan merancang "perlakuan" berbasis-media untuk membantu terjadinya
transisi. Idealnya proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara
pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis
komunitas.
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Kompetensi Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar,
kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan
melakukan penilaian. Kompetensi pedagogik telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru yang
mencakup: (1) Menguasai karakteristik belajar dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial,
kultural, emosional, dan intelektual; (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik. (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata
pelajaran

yang

diampu.

(4)

Menyelenggarakan

pembelajaran

yang

mendidik.(5)Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran. (6) Memfasilitasi pengembangan potensi Belajar untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki. (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan
Belajar. (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.(9)
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. (10) Melakukan
tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 219
Komponen-komponen RPP menurut Permendiknas Nomor 41 tahun 2007
tentang Standar Proses adalah sebagai berikut. 1) Identitas mata pelajaran 2) Standar
kompetensi 3) Kompetensi dasar 4) Indikator pencapaian kompetensi 5) Tujuan pembelajaran
6) Materi ajar 7) Alokasi waktu 8) Metode pembelajaran 9) Kegiatan pembelajaran (
Pendahuluan, Inti, Penutup)

10) Penilaian hasil belajar 11) Sumber belajar 220. Secara

keseluruhan seluruh komponen sudah ada dalam RPP Smp 1 Pancasila. Kemampuankemapuan guru dalam bekerja tercermin pada kinerja guru. Guru yang mempunyai kinerja
yang baik akan mampu untuk menguasai karakteristik siswa, menguasai teori belajar,
memfasilitasi potensi siswa, dan berkomunikasi dengan baik.
Prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang
Standar Proses adalah sebagai berikut.
1) Memerhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat
intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya

219
220

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru
Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
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belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai,
dan/atau lingkungan peserta didik.
2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong
motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.
3) Mengembangakan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangakan kegemaran membaca,
pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan,
dan remedi.
5) Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memerlihatkan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, dan sumber
belajar

dalam

satu

keutuhan

pengalaman

belajar.

RPP

disusun

dengan

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas
aspek belajar, dan keragaman budaya.
6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangakan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Unsur-unsur yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RPP Menurut Kunandar (2011:
265), unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah: 221
1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi
dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam
silabus;
2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan
kecakapan hidup (life skill) sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari;
3. Menggunakan metode dan media sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman
langsung;
221

Kunandar. 2011. Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam
Sertifikasi Guru). Jakarta: Raja Grafindo Persada
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4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem
pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus.

Tabel 1 Hasil penelitian dari kesesuaian RPP SMP Pancasila 1 Wonogiri
No.

Komponen RPP

Skor
Perolehan

1.

Perumusan Tujuan Pembelajaran ( 3 )

7

2.

Pemilihan dan Pengorganisasian materi ajar ( 9
4)

3.

Pemilihan

sumber

belajar/

media 8

pembelajaran ( 3 )
4.

Skenario kegiatan pembelajaran (4)

11

5.

Penelitian hasil belajar ( 3 )

4

Skor Perolehan

Nilai =

39

x 100 = 57,35

17 x 4

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 57,35
dengan kriteria baik karena guru sudah mampu menyusun RPP sesuai dengan komponen yang
sudah ditentukan. Pada komponen merumuskan tujuan pembelajaran terdapat 3 indikator
penilaian yang maksimal skor adalah 12 dan RPP SMP 1 Pancasila mendapat nilai 7 dengan
kriteria baik dan perumusan tujuan pembelajaran yang mencakup kejelasan perumusan dan
kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah baik akan tetapi kelengkapan cakupan perumusan
tujuan A, B, C, D nya kurang dikarenakan dalam RPP tersebut tidak dijelaskan secara detail,
perumusan tujuanya hanya mencakup A,B, dan D tidak mencakup C atau condition sehingga
perumusanya kurang lengkap. Pada komponen pemilihan dan pengorganisasian materi ajar
terdapat 4 indikator penilaian dan mendapatkan nilai 9, kesesuaian materi dengan alokasi
waktu cukup akan tetapi kesesuaian materi dengan karaktristik peserta didik kurang
mengingat SMP Pancasila 1 merupakan SMP swasta yang memiliki siswa dengan kecerdasan
yang sedang. Bila di kaji dengan teori kognitif maka akan terbagi menjadi 4 tipe pembelajar
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yang bisa membantu guru dalam memahami karakter peserta didik. Teori Kognitif adalah
teori yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang
memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan222.
Komponen Pemilihan sumber belajar/ media pembelajaran mendapatkan skor 8, Nilai
terendah komponen ini ditemukan pada indikator kesesuaian media pembelajaran dengan
karakteristik peserta didik yang mendapat skor sebesar 2 dengan kriteria cukup, guru sudah
membuatkan media pembelajaran namun masih kurang tepat dengan materi yang akan
disampaikan dan ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendungkung
pembelajaran yang belum memadai sehingga pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik.
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan ransangan kegiatan belajar, dan
membawa pengaruh-pengaruh psikologis (Arsyad, 2006).

223

Guru sebagai pengembang

media pembelajaran harus mengetahui perbedaan pendekatan-pendekatan dalam belajar agar
dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran harus dipilih untuk
memotivasi para pembelajar, memfasilitasi proses belajar, membentuk manusia seutuhnya,
melayani perbedaan individu, mengangkat belajar bermakna, mendorong terjadinya interaksi,
dan memfasilitasi belajar kontekstual.

Implementasi prinsip Teori Kognitivisme dalam

mendesain suatu media pembelajaran adalah sebagai berikut: a. Materi pembelajaran harus
memasukan aktivitas gaya belajar yang berbeda, sehingga siswa dapat memilih aktivitas yang
tepat berdasarkan kecenderungan gaya berlajarnya b. Sebagai tambahan aktivitas, dukungan
secukupnya harus diberikan kepada siswa dengan perbedaan gaya belajar. Siswa dengan
perbedaan gaya belajar memiliki perbedaan pilihan terhadap dukungan, sebagai contoh,
assimilator lebih suka kehadiran instruktur yang tinggi. Sementara akomodator lebih suka
kehadiran instruktur yang rendah. c. Informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda untuk
mengakomodasi berbedaan individu dalam proses dan memfasilitasi transfer ke long-term
memory. d. Pembelajar harus dimotivasi untuk belajar, tanpa memperdulikan sebagaimana
efektif materi, jika pembelajar tidak dimotivasi mereka tidak akan belajar. e. Pada saat belajar,
pembelajar harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa yang mereka pelajari. Bekerja sama
dengan pembelajar lain, dan mengecek kemajuan mereka. f. Psikologi kognitif menyarankan
222

Rizka Amalia. A & Ahmad Nur Fadholi . Teori Behavioristik. Dalam www.eprints.umsida.ac.id> PSI
Teori bljr di akses tanggal 20 mei 2018 18.00 Wib
223
Arsyad. (2006). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persanda Hlm 15
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bahwa pembelajar menerima dan memproses informasi untuk ditransfer ke long term memory
untuk disimpan.224
Berdasarkan hasil wawancara

dengan guru menjelaskan bahwa guru hanya

menggunakan media papan tulis sebagai alat bantu dan tidak menggunakan power point
karena LCD di sekolah tersebut yang kurang memadai dan guru juga sering mengalami
kesulitan dalam pembelajaran karena siswa yang cenderung ramai dan tidak memperhatikan
penjelasan guru. terhadap siswa. Selain itu karakteristik belajar siswa dalam satu kelas sangat
beragam, hendaknya guru melayani semua siswa agar dapat belajar dengan baik, salah satunya
adalah memvariasikan penggunaan media pembelajaran. Bila media pembelajaran
disesuiakan dengan karakteristik siswa maka bisa mendorong siswa untuk tertarik dengan
materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Skenario kegiatan pembelajaran mendapat skor 11 dengan kriteria baik. Dari tabel di
atas dapat kita ketahui bahwa guru sudah mampu menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran dan sudah sesuai dengan komponen yang harus ada dalam RPP. Pada komponen
penelitian hasil belajar hanya mendapatkan nilai 4 dengan kriteria kurang, dalam RPP yang
dibuat guru belum terdapat kejelasan dalam prosedur penilaian dan belum terdapat instrumen
penilaian dalam RPP yang dibuat guru, namun sudah menyesuaiakan teknik penilaian dengan
tujuan pembelajaran, ketidaksesuai antara tujuan pembelajaran dengan teknik penilaian atau
evaluasinya dapat menimbulkan masalah, misalnya jika tidak sesuai, hasil evaluasi tidak
mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran
Dari komponen di atas secara keseluruhan nilai terendah di temukan di indikator
kesesuaian komponen RPP dengan karakteristik siswa, seharusnya sebelum memilih dan
mengorganisasaikan materi guru harus mengetahui karakteristik peserta didiknya karena tidak
semua peserta didik memiliki karakter yang sama, kebanyakan yang terjadi di lapangan guru
tidak mengetahui karakter peserta didiknya. Berdasarkan hasil temuan penelitian, RPP yang
digunakan di SMP Pancasila 1 adalah RPP yang dibuat oleh Guru PPKn SMPN 04 Wonogiri.
Sehingga RPP ini tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di SMP Pancasila 1
Wonogiri, selain itu dari hasil wawancara dengan Guru PPKn mengatakan bahwa rencana

224

Dadang Supriatna, Mochamad Mulyadi. Konsep Dasar Desain Pembelajaran dalam
jozhmunte.yolasite.com.resource di akses tanggal 19 mei 2018 jam 17.00 Wib
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pelaksanaan pembelajaran yang digunakan merupakan RPP tahun kemarin yang masih
digunakan di tahun 2017 mengingat sekolah tempat mengajar masih menggunakan kurikulum
KTSP, dari hasil wawancara dengan guru menjelaskan bahwa guru tersebut mengajar di SMP
Pancasila 1 hanya untuk memenuhi jadwal mengajar sebagai syarat sertifikasi sehingga tidak
diharuskan membuat RPP baru.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan kendala yang dialami guru PPKn di SMP
Pancasila 1 Wonogiri yaitu mengalami kesulitan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam
memilih media mapun alat pembelajaran yang tepat guna karena keterbatasan penguasaan
teknologi yang dimiliki guru, selain itu kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung
kegiatan belajar mengajar dan guru mengalami kesulitan dalam menentukan strategi maupun
metode pembelajaran PPKn yang menarik dan cocok untuk siswa. Selain itu kurikulum yang
selalu berubah-ubah juga menyebabkan guru kesulitan dalam membuat RPP baru yang sesuai
dengan peraturan kurikulum terbaru. Kurangnya pelatihan dalam membuat kurikulum
menyebabkan guru kurang memahami dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.

KESIMPULAN
Hasil analisis RPP PPKn SMP Pancasila 1 Wonogiri mendapatkan rata-rata nilai yang
diperoleh sebesar 57,35 dengan kriteria baik karena guru sudah mampu menyusun RPP sesuai
dengan komponen yang sudah ditentukan. Hanya saja Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
yang dibuat oleh guru kurang memperhatikan aspek-aspek tertentu salah satunya karakteristik
peserta didik, sumber belajar yang digunakan oleh guru di SMP Pancasila 1 masih monoton
karena dalam RPP KTSP 2006 di SMP Pancasila 1 Wonogiri hanya mencantumkan buku
materi, dan LKS, pemanfaatan penggunaan teknologi media elektronik seperti LCD,
Proyektor, atau media lainya sangat minim karena kurangnya sarana dan prasana di sekolah.
Kendala yang dialami guru PPKn di SMP Pancasila 1 Wonogiri yaitu mengalami kesulitan
untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memilih media mapun alat pembelajaran yang
tepat guna karena keterbatasan penguasaan teknologi yang dimiliki guru, selain itu kurikulum
yang selalu berubah-ubah juga menyebabkan guru kesulitan dalam menyusun RPP. Adapun
saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu perlunya peningkatan
kemampuan pedagogik guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan
mengikuti perkembangan kurikulum terbaru agar lebih mudah dalam menyusun RPP. Guru
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juga hendaknya sering mengikuti seminar atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG)
untuk meningkatkan kompetensi pedagogik sebagai guru.
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STRATEGI GURU PKN DALAM MENENTUKAN METODE PEMBELAJARAN
YANG SESUAI DENGAN TUJUAN PEMBELAJARAN
Nur Nasichah Istiqomah
Program Studi PPKn FKIP UNS
nurnasichah_i@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru PKn dalam menentukan
metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metodologi penelitian
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, studi
pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PKn SMK N 1 Juwiring
dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan antara lain; perumusan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator pembelajaran. Selain itu dalam perumusan tujuan
pembelajaran guru seharusnya memperhatikan rumus ABCD agar tujuan pembelajaran
bersifat spesifik dan operasional. Selain itu, untuk mencapai KD 1.3 dan KD 2.3 guru belum
mencantumkan indikator-indikator dan tujuan pembelajaran di dalamnya. Guru hanya
membuat indikator dari KD 3.3 dan KD 4.3 sehingga pemilihan metode pembelajaran yang
tepat untuk KD 1.3 dan KD 2.3 sekedar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan tidak
terumuskan secara spesifik. Sedangkan pemilihan metode pembelajaran untuk KD 3.3 dan
KD 4.3 sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Kata kunci : strategi, metode, pembelajaran, tujuan
PENDAHULUAN
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan
pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran
dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Untuk mencapai
keberhasilan pembelajaran maka guru harus mempunyai strategi yang tepat. Dalam proses
belajar-mengajar, guru harus memiliki strategi, agar memiliki strategi itu ialah harus
menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar.
Metode pembelajaran merupakan bagian penting dari sub-komponen pendidikan.
Bahkan, metode pembelajaran sesungguhnya sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu
proses pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa metode pembelajaran telah tersedia
bermacam-macam jenis. Hanya penggunaan dan pemilihan metode mana yang dianggap
paling tepat sehingga dapat menentukan tercapainya sebuah tujuan pembelajaran.
Penggunaan metode sesungguhnya tidak terlepas dari beberapa hal; pertama, keadaan
siswa yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, dan perbedaan
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individual. Kedua, tujuan yang hendak dicapai, jika tujuannya pembinaan daerah kognitif
maka metodenya juga yang relevan dengan tujuannya. Ketiga, situasi yang mencakup hal
yang umum seperti situasi kelas dan situasi lingkungan. Keempat, alat-alat yang tersedia akan
mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Kelima, kemampuan dan
pengalaman mengajar tentu saja sangat menentukan, baik itu mencakup kemampuan fisik,
maupun keahlian atau ketrampilan.
Berdasarkan data yang terdapat dalam RPP mata pelajaran PKn kelas X Kompetensi
Dasar 1.3, 2.3, 3.3 dan 4.3 guru PKn SMK N 1 Juwiring menggunakan variasi metode
pembelajaran, mulai dari metode ceramah, diskusi kelompok, information search, tanya jawab
dan penugasan. Metode yang dipilih berdasarkan model pembelajaran yang dipakai dan tujuan
pembelajaran yang dirumuskan. Selain itu berdasarkan hasil observasi di dalam kelas, guru
menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana
yang tertulis di dalam RPP.
METODE PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian pada saat melakukan magang 2 semester IV, lebih
tepatnya pada tanggal 19 April – 30 Mei 2017. Lokasi penelitian yang kami ambil adalah di
SMK N 1 Juwiring Klaten. SMKN 1 Juwiring merupakan salah satu SMK yang terletak
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. SMK ini terletak di Jl. Raya Mrisen No.667, Mrisen,
Juwiring, Klaten. Terletak ±4 KM dari jalan raya Solo-Jogja. Di samping SMK ini terdapat
rel sehingga pada saat ada kereta lewat akan membuat bising dan mengganggu pembelajaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini
dikarenakan hasil penelitian ini akan memaparkan obyek yang diteliti yang meliputi orang,
lembaga atau peristiwa yang berdasarkan fakta.
(Satori dan Komariah, 2013) menjelaskan bahwa:
Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau
setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data,
fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka.
Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana
suatu kejadian terjadi. 225
Objek penelitian terdiri dari informan yaitu guru PKn SMK N 1 Juwiring, Bapak Endri
Yunanta BA, M.Pd dan Bapak Budi Wiarto, S.Pd. Bapak Endri merupakan guru teladan ,

225

Komariah, S. D, Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta,2013), h.25.
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beliau pernah menerima penghargaan Mahkamah Konstitusi sebagi guru PKn teladan juara II
tingkat nasional. Selain itu objek penelitian juga berupa dokumen RPP yang dibuat guru PKn
sebagai persiapan pembelajaran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga memerlukan banyak
komponen untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar, guru
harus memiliki strategi, agar memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik
penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar.
Istilah Strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam
merancang (operasi) peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan
navigasi ke dalam polisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh
kemenangan. Namun dewasa ini istilah strategi banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu
lainnya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Secara umum strategi mempunyai pengertian
sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan.
Kemudian menurut Abu Ahmadi, jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar,
maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan
guru-murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang
telah digariskan.226
Dalam kamus ilmiah populer strategi mempunyai arti ilmu siasat atau muslihat untuk
mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry (2001)
secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak
dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan.

227

Syaiful Bahri Jamrah dan Aswan Zain (1996) berpendapat jika dihubungkan dengan
proses pembelajaran, strategi biasa diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan
guru dan anak didik dalam perwujudan kegiaatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkaan.228
Strategi pembelajaran tentu sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran.
Agara guru memiliki strategi itu, maka guru harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau

226

Ahmadi, Abu, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setya, 1997),h.12
A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Pius, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001),h.272.
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Bahri Jamrah. Syaiful Zain, Aswan, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),h.5.
227
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biasanya disebut metode mengajar. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan.
Sedangkan pembelajaran menurut Darsono adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru
sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. 229
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah
disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. 230 Ini
berarti metode digunakan untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan.
Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang
khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan
sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. 231
Menurut Ahmadi (1997) metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang caracara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain mengatakan
bahwa metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk
mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara
individual ataupun secara kelompok agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan
dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.232
Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang
digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam
penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Mengajar secara efektif
sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar.
Sedangkan dalam penggunaan suatu metode pembelajaran harus memperhatikan
beberapa hal berikut : 233
a. Metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar murid.
b. Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid.
c. Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk
mewujudkan hasil karya.

229

Darsono, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Press, 2000), h.24.
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008),147.
231
Abdurrahman Ginting, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Humaniora, 2008), 42.
232
Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.52.
233
Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.53.
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d. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut,
melakukan eksplorasi dan inovasi.
e. Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara
memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi.
f. Metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan
menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan.
g. Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta
sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam
kehidupan sehari-hari.
Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu metode yang akan
digunakan dalam proses belajar mengajar bisa dikatakan baik jika metode itu bisa
mengembangkan potensi peserta didik.
Kaitan metode dengan tujuan pembelajaran yaitu didasarkan atas kondisi bahwa metode
sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga metode apa yang akan kita
gunakan banyak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajaran itu sendiri.
Robert F. Mager (1962) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku
yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat
kompetensi tertentu. Kemp (1977) dan David E. Kapel (1981) menyebutkan bahwa tujuan
pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau
penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang
diharapkan. Henry Ellington (1984) bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang
diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu, Oemar Hamalik (2005)
menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang
diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran.234
Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi
semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : (1) tujuan pembelajaran adalah
tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik.
Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa
perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung

234

Hamalik, Oemar, Perencanaan Pengajaran, (Bandung: Bumi Aksara, 2005),h.45
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implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis (written
plan).
Tujuan pembelajaran disini menyangkut kemampuan yang harus dimilki warga belajar
setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Usman (2006: 34) bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan
rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya. 235
Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas. Hamzah B. Uno (2008)
mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD.
A=Audience (petatar, siswa, mahasiswa, murid dan sasaran didik lainnya), B=Behavior
(perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar), C=Condition (persyaratan yang perlu
dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, dan D=Degree (tingkat penampilan
yang dapat diterima).236
Kemampuan yang terdapat pada tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam
tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor (Bloom, 1956). 237 Untuk setiap ranah
terdapat tingkatan-tingkatan kemampuan yang berkisar dari kualitas yang rendah sampai pada
kualitas kemampuan yang tinggi.
Pencapaian kemampuan-kemampuan untuk setiap tingkatan pada setiap ranah
mempunyai implikasi terhadap penetapan jenis metode pembelajaran. Ketepatan pemilihan
metode akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang tinggi, bahkan dapat mencapai tingkat
efisiensi yang tinggi pula. Untuk mencapai kemampuan yang bersifat menyatakan tidak usah
menggunakan variasi metode yang terlalu rumit, tetapi misalnya cukup menggunakan metode
yang hanya untuk menyampiakan informasi. Tetapi sebaliknya apabila kemampuan belajar
yang diharapkan itu menyangkut psikomotor yang tinggi maka harus menggunakan variasi
metode yang sekiranya warga belajar dapat menampilkan/mempraktekan kemampuan
tertentu. Sedangkan kriteria pemilihan metode pembelajaran menurut Slameto (2003) adalah:
238

235

Akbar, Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.45
Hamzah, B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),h.50
237
Bloom, B. S, Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals, Handbook I
Cognitive Domain, (New York: Longmans, Green and Co, 1956).
238
Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h.98.
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a. Tujuan pengajaran, yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat ditunjukkan siswa
setelah proses belajar mengajar.
b. Materi pengajaran, yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa fakta
yang memerlukan metode yang berbeda dari metode yang dipakai untuk mengajarkan
materi yang berupa konsep, prosedur atau kaidah.
c. Besar kelas (jumlah kelas), yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam
kelas yang bersangkutan. Kelas dengan 5-10 orang siswa memerlukan metode
pengajaran yang berbeda dibandingkan kelas dengan 50-100 orang siswa.
d. Kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa menangkap dan mengembangkan bahan
pengajaran yang diajarkan. Hal ini banyak tergantung pada tingkat kematangan siswa
baik mental, fisik dan intelektualnya.
e. Kemampuan guru, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis metode
pengajaran yang optimal.
f. Fasilitas yang tersedia, bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitas pengajaran.
g. Waktu yang tersedia, jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk
menyajikan bahan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk materi yang banyak akan
disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan metode yang berbeda dengan bahan
penyajian yang relatif sedikit tetapi waktu penyajian yang relatif cukup banyak.
Berdasarkan kriteria pemilihan metode pembelajaran yang sudah diuraikan di atas,
terlihat bahwa tujuan pembelajaran merupakan kriteria yang pertama dan utama karea tujuan
pembelajaran menjadi acuan guru untu menentukan metode agar tercapai keberhasilan
pembelajaran, tentu tidak hanya tujuan pembelajaran, namun juga terdapat banyak faktor yang
harus dipertimbangkan guru dalam menentukan metode pembelajaran. Guru harus terampil
menentukan metode pembelajaran agar dapat menghindari kejenuhan dan berhentinya minat
siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. Bahkan metode yang digunakan harus dapat
menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan teknik
tersendiri.
Metode-metode yang dipilih harus sesuai dan dipergunakan berdasarkan manfaatnya,
jadi seorang guru dikatakan kompeten bila ia memiliki khazanah cara penyampaian yang kaya
dan memiliki kriteria yang akan digunakan untuk memilih cara-cara dalam menyajikan
pengalaman belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar juga dibutuhkan alat bantu yang
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digunakan untuk menghilangkan verbalitas. Sehingga siswa lebih cepat menyerap materi yang
telah disampaikan.
Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa tujuan pembelajaran menjadi salah satu
acuan untuk menentukan metode pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus
dirumuskan secara baik dan benar. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap RPP
kelas XI semester 2 yang berisi materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional, di
dalamnya terdapat 4 KI dan 4 KD. Tujuan pembelajaran yang ditentukan antara lain;
1. Melalui tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum.
2. Melalui diskusi peserta didik dapat menguraikan tata hukum Indonesia.
3. Melalui penugasan peserta didik dapat mendeskripsikan penggolongan hukum,
sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Melalui tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga peradilan
dan mendeskripsikan dasar hukum lembaga peradilan.
5. Melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan kualifikasi lembaga peradilan.
6. Melalui penugasan peserta didik dapat mendeskripsikan perangkat lembaga peradilan,
tingkatan lembaga peradilan dan peran lembaga peradilan di Indonesia.
7. Melalui penugasan peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai hukum
dan perilaku yang bertentangan dengan hukum.
Tujuan pembelajaran tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP
merupakan komponen penting dalam kurikulum 2013 yang pengembangannya harus
dilakukan secara profesional. Menurut E. Mulyasa (2010) berikut ini adalah cara
pengembangan RPP dalam garis besarnya. 239
a. Mengisi kolom identitas
b. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan.
c. Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan
digunakan yang terdapat dalam silabus yang telah disusun.
d. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi
dasar, serta indikator yang telah ditentukan.
e. Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang
terdapat dalam silabus.
239

Pembelajaran Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan), (Bandung: Rosdakarya, 2010),h.222.
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f. Menentukan metode pembelajaranyang akan digunakan.
g. Menentukan langkah-langkah pembelajaran.
h. Menentukan sumber belajar yang akan digunakan.
i. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus
berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan.
Karena sekarang kurikulum sudah berganti Kurikulum 2013, maka persamaannya, dalam
perumusan tujuan pembelajaran guru harus memperhatikan KI, KD dan indikator. Sedangkan
indikator yang dijabarkan dalam RPP ini hanya sebatas pada KD 3 dan KD 4, sedangkan KD
1 dan KD 2 yang berupa sikap spiritual dan sikap sosial tidak dijabarkan ke dalam indikatorindikator.
Seharusnya guru tetap menjabarkan KD 1 dan KD 2 ke dalam beberapa indikator.
Minimal 1 KD terdiri dari 2 indikator. Namun nyatanya guru hanya membuat indikator
pembelajaran dari KD 3 dan KD 4 yaitu aspek kognitif dan keterampilan. Hal tersebut tentu
berpengaruh pada pemilihan metode pembelajaran. Metode yang dilakukan guru untuk
mencapai KD 1.3 (sikap spiritual) guru selalu mengintegrasikan pada setiap pertemuan
dengan cara memberi motivasi pada peserta didik terkait spiritual mereka dan motivasimotivasi lain agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. KD 2.3 (sikap sosial)
terintegrasi dalam pembelajaran melalui sikap peserta didik dalam melakukan tugas
kelompok. Sedangkan pemilihan metode untuk KD 3.3 dan KD 4.3, guru menerapkan model
pembelajaran inkuiri learning dengan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab,
penugasan dan kerja kelompok.
Dari hasil analisa di atas maka dapat diketahui karena tujuan pembelajaran khususnya
untuk KI 1 dan KI 2 yang tidak dirumuskan secara spesifik, maka akan sangat mempengaruhi
arah pembelajaran yang akan dituju. Padahal Kurikulum 2013 menghendaki adanya
peningkatan karakter peserta didik, maka guru seharusnya lebih intensif dalam pengembangan
metode pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter peserta didik. Bahkan jika perlu guru
harus menentukan metode pembelajaran yang dapat meniadakan penyajian yang bersifat
verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. 240

240

Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.53.
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Selain itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran guru juga harus memperhatikan
kaidah penulisan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rumus ABCD agar tujuan
pembelajaran dapat spesifik, artinya tidak mengandung penafsiran (tidak menimbulkan
penafsiran yang bermacam-macam dan operasional, artinya mengandung satu perilaku yang
dapat diukur untuk memudahkan penyusunan alat evaluasi.
Berdasarkan hasil analisa terhadap tujuan pembelajaran dalam RPP kelas XI semester
2 yang berisi materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional, maka dapat diketahui
bahwa rumusan tujuan pembelajaran belum spesifik. Dalah hal ini unsur C=Condition
(persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, dan D=Degree
(tingkat penampilan yang dapat diterima) belum terpenuhi sehingga tidak diketahui target
yang diinginkan dari peserta didik.
Metode

pembelajaran

yang

diterapkan

guru

untuk

mencapai

KD

3.3

“Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu metode ceramah, tanya jawab dan
diskusi kelompok. Metode ceramah ialah suatu cara lisan penyajian bahan pelajaran yang
dilakukan oleh seseorang (guru) kepada orang lain (peserta didik) untuk mencapai tujuan
pengajaran (Karo-karo, 1948 : 8).241 Melalui metode ceramah, dan tanya jawab, guru
menyampaikan topik tentang hukum, keadilan dan ketertiban. Guru mengemukakan tentang
gambaran hukum, keadilan, ketertiban yang terdapat dalam masyarakat selanjutanya guru
memberi kesempatan peserta didik untuk menganalisis persoalan dan menjawab beberapa
pertanyaan tentang materi tersebut. Selanjutanya guru menanya peserta didik untuk mengukur
tingkat pemahaman mereka, sebaliknya peserta didik juga diberi kesempatan untuk bertanya
tentang materi yang masih belum jelas. dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan
hasil analisis mereka dan guru juga memberikan umpan balik.
Selain itu, guru juga menggunakan metode diskusi kelompok dimana peserta didik
dituntun untuk dapat berfikir kritis dan kreatif dengan memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk menyampaikan ide-idenya. Melalui metode diskusi peserta didik saling
bertukar informasi, berpendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud
untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan
atau topik yang sedang dibahas yaitu sistem hukum nasional. Sumber informasi yang dipakai
241

Ign. S. Ulihbukit Karo-karo, dkk, Metodologi Pengajaran, (Salatiga: CV Saudara, 1981), h.45.
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peserta didik berasal dari beberapa buku dan internet. Melalui diskusi, guru juga mampu
mengetahui sikaap sosial yang ada pada peserta didik. Guru dapat mengetahui bagaimana
peserta

didik

bekerjasama

menyelesaikan

persoalan,

bagaimana

peserta

didik

mengungkapkan pendapat dan gur ujuga dapat mengetahui cara peserta didik dalam
menentukan kesepakatan melalui musyawarah dalam kelompok.
Metode pembelajaran yang diterapkan guru untuk mencapai KD 4.3 ”Menyaji hasil
penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu metode penugasan dan kerja kelompok.
Metode pemberian tugas (resitasi) adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan
tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam pembelajaran KD 4.3 ini, guru
memberikan tugas kepada peserta didik contoh perbuatan yang melanggar hukum. Tugas
diberikan pada akhir pertemuan sebelumnya dan setiap kelompok harus presentasi hasil pada
pertemuan selanjutnya. Melalui presentasi kelompok, guru dapat mengetahui keterampilan
siswa dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok mereka.guru dapat mengetahui
tingkat keberanian, kesopanan, dan kecakapan peserta didik dalam melakukan presentasi.
Tujuan pembelajaran adalah salah satu acuan bagi pemilihan metode pembelajaran,
maka tujuan pembelajaran haruslah disusun dengan baik dan benar. Namun dalam perumusan
tujuan pembelajaran di RPP ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru,
antara lain; perumusan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan Kompetensi Inti,
Kompetensi Dasar dan Indikator pembelajaran. Selain itu dalam perumusan tujuan
pembelajaran guru seharusnya memperhatikan rumus ABCD agar tujuan pembelajaran
bersifat spesifik dan operasional.
Berdasarkan hasil observasi, untuk mencapai KD 1.3 dan KD 2.3 guru belum
mencantumkan indikator-indikator dan tujuan pembelajaran di dalamnya. Guru hanya
membuat indikator dari KD 3.3 dan KD 4.3 sehingga pemilihan metode pembelajaran yang
tepat untuk KD 1.3 dan KD 2.3 sekedar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan tidak
terumuskan secara spesifik. Sedangkan untuk pemilihan metode pembelajaran untuk KD 3.3
dan KD 4.3 sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
KESIMPULAN
Semua pendidikan yang dirancang tentu mempunyai tujuan. Tujuan pendidikan
khusus (misalnya pendidikan tinggi), tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan
instruksional. Tujuan-tujuan itu semua dibuat berdasarkan suatu rumusan yang jelas dan
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terukur. Termasuk dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah
salah satu acuan bagi pemilihan metode pembelajaran, maka tujuan pembelajaran haruslah
disusun dengan baik dan benar. Perumusan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator pembelajaran. Selain itu dalam perumusan
tujuan pembelajaran guru seharusnya memperhatikan rumus ABCD agar tujuan pembelajaran
bersifat spesifik dan operasional. Karena strategi untuk mementukan metode pembelajaran
yang tepat adalah dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang tepat pula.
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KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN
(STUDI TENTANG PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI SMK BINAWIYATA
SRAGEN)
Nurul Latifah242
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret
Latifnurul234@gmail.com

ABSTRAK
Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pendidikan, yang ikut berperan
dalam usaha pembentukan sumber daya manusia. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mendiskripsikan Kompetensi Pedagogik Guru mata pelajaran PPKn di SMK
Binawiyata sragen khususnya dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Subyek penelitian ini
adalah guru ppkn smk binawiyata Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Dokumentasi, Observasi dan wawancara langsung. Dokumen yang menjadi sumber data
adalah rancangan persiapan pembelajaran (rpp). Data dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa indikator
yang tidak sesuai dengan rumusan RPP kurikulum 2013, ada hambatan Kompetensi Guru
dalam membuat perencanaan pembelajaran PPKn di SMK Binawiyata sragen. Saran untuk
Guru & Sekolah, Pembuatan Indikator oleh Guru PPKn SMK Binawiyata masih kurang sesuai
dengan rumusan RPP Kurikulum 2013. Oleh karena itu, Guru PPkn sebaiknya meningkatkan
lagi dalam memahami pengembangan indikator yang tepat. Bagi Sekolah Kompetensi Guru
PPKn di SMK Binawiyata dalam pembuatan indikator masih terdapat kekurangan. Oleh
karena itu, pihak sekolah sebaiknya memberikan arahan kepada guru untuk mengikuti
pelatihan secara rutin.

Kata kunci : Kompetensi Pedagogik, perencanaan, dan Pembelajaran PPKn.
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik. Dengan kata lain Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua
aspek kepribadian manusia yang mencakup Sikap, Pengetahuannya, dan ketrampilannya.
Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang pendidikan nasional. Pendidikan
adalah suatu kegiatan produktif yang berkaitan erat dengan keseluruhan proses penataan
dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka suatu
keberhasilan dari proses pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah pendidik/guru.

242

Mahasiswa PPKn FKIP UNS 2015

640

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Menurut Undang-undang N0 14 Tahun 2005 dan permendiknas No 16 Tahun 2007, guru
dituntut untuk memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Berdasarkan dengan penyajian
pembelajaran diatas, maka kompetensi yang relevan adalah kompetensi pedagogik. Yang
dimaksud dengan Kompetensi Pedagogik guru menurut Jenawi (2011:65) 243, “adalah
kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam
pembelajaran”.
Usaha sadar dalam pengertian pendidikan diartikan pula bahwa kegiatan pendidikan
dilakukan dengan suatu rencana yang jelas. Pada tingkat nasional rencana itu dapat dinyatakan
dalam bentuk jenjang persekolahan, jenjang pendidikan luar sekolah, dan upaya terencana
lainnya. Rencana yang jelas dapat juga berarti adanya kurikulum. Pandangan yang demikian
bersesuaian dengan apa yang dikemukakan Klein (1989: 13) yang mengatakan bahwa
kurikulum adalah substansi suatu sekolah. Kurikulum dipandang sebagai rencana nasional
dalam upaya mencapaikan tujuan pendidikan nasional.

Rumusan Masalah
Dalam Penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain :
1. Bagaimana kemampuan pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran?
2. Apa yang menjadi hambatan guru dalam pembuatan perencanaan pembelajaran
PPKn?
3. Bagaimana cara mengatasi agar guru tidak salah lagi dalam membuat

perencanaan

pembelajaran PPKn?

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui Kemampuan Pedagogik Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran
PPKn.
2. Mengetahui hambatan Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran PPKn.
3. Mengetahui cara mengatasi Hambatan Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran
PPKn.

243
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METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini, peneliti memilih waktu dan tempat di SMK Binawiyata Sragen pada
Semester 4 sekitar bulan April-Mei 2017. Peneliti memilih tempat ini karena sudah pembagian
dari Dosen, tempatnya juga mudah dijangkau tidak jauh dari desa tempat tinggal peneliti
sehingga memudahkan peneliti untuk menghubungi informan yang diperlukan dan
mempercepat proses pengumpulan data, maka penelitian menjadi lebih efektif dan efisien
serta peneliti sudah cukup kenal dengan sebagian besar guru-guru dan staff di SMK
Binawiyata Sragen. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif kualitatif, penelitian
ini berusaha memecahkan masalah-masalah dengan cara menghimpun data-data kualitatif,
baik berupa hasil wawancara, pengamatan, maupun dokumen, sehingga dapat digunakan
untuk mendiskripsikan Kompetensi Guru dalam membuat perencanaan pembelajaran PPKN
di SMK Binawiyata Sragen. Subyek dalam penelitian ini adalah Guru PPKn di SMK
Binawiyata. Obyek atau variabel dalam penelitian ini adalah Kompetensi Guru dalam
membuat perencanaan pembelajaran PPKn. Analisis data dalam penelitian Kualitatif ini
biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu
kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Proses
analisis dapat di mulai dari Pengumpulan Data, Reduksi Data/Sajian data, Sajian
Data/Reduksi data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binawiyata Sragen merupakan salah satu
sekolah swasta di Kabupaten Sragen. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binawiyata
terletak di kompleks persekolahan yang beralamatkan di Kabupaten Sragen. Alasan pemilihan
sekolah ini yaitu berdasarkan hasil observasi, hasil pengamatan dokumen, dan hasil
wawancara dengan salah satu Ibu Guru di SMK Binawiyata Sragen yang menunjukkan bahwa
ada Guru Mata Pelajaran PPKn di Sekolah tersebut yang membuat Indikator tidak sesuai
dengan RPP/Kurikulum 2013. Dalam Wawancara dengan Ibu Guru tersebut, beliau
menjelaskannya bagus sekali dan menunjukkan RPP. Setelah dicek RPPnya ada beberapa
bagian Indikator yang tidak sesuai dengan Kompetensi Dasar yang telah ada.
A. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Perencanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeeksi guru mengenai
seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru maaupun peserta didik, terutama dalam
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kaitannya dengan membentuk kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa,
2009:153)244
Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya pelajaran PPKn
memiliki aspek pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), Nilai & Sikap (Civic
Disposition), dan Ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skill), 245 yang sangat berbeda dengan
mata pelajaran lain seperti Matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Oleh sebab
itu guru melakukan kajian yang mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran yang
diampunya agar dapat mengembangkan indikator dengan tepat. Melalui indikator yang
dikembangkan dengan benar akan dapat membantu memandu pemilihan bahan ajar, metode
pembelajaran, dan alur pelaksanaan pembelajaran. Apabila keselarasan antara bahan ajar,
metode, dan alur pembelajaran disetting dengan baik melalui penetapan indikatornya maka
ketercapaian kompetensi yang ditargetan dapat tercapai dengan baik.

B. Hambatan dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran
Berdasarkan dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi, Guru dalam menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang
harus dilakukan oleh Guru terutama dalam perumusan Indikator. Langkah-langkah
penyusunan Pembelajaran, sebagai Berikut :
1. Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.
2. Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit

tersebut.

3. Menentukan indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut.
4. Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
5. Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran

tersebut.

6. Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada siswa
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
7. Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan
pembelajaran.

244

Mulyasa.2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.Kemandirian Guru dan Kepala
Sekolah”. Bandung : PT Rosdakarya Remaja
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Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.

643

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

8. Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan
pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal,

kegiatan inti, dan

kegiatan penutup.
9. Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua)
pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih

jam

dari satu

pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisadidasarkan pada satuan tujuan
pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran.
10. Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam

pembelajaran

secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan.
11. Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang
digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan

akan

pembelajaran

yang telah dirumuskan.
Perumusan indikator dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sudah
mencakup civics knowledge, civics skills, dan civics depositions, meskipun ada beberapa guru
yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum mencantumkan semuanya seperti
adanya beberapa guru tidak mencantumkan civics depositions yaitu nilai-nilai karakter dalam
Pendidikan kewarganegaraan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian dalam
kegiatan pembelajaran di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga tidak dicantumkan
tentang eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal tersebut karena guru memiliki pemahaman
yang kurang terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan
komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru dalam penyusunannya
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga memiliki hambatan lainnya. Salah satunya karena
pengawas yang memiliki perbedaan pemahaman mengenai sistematika penyusunannya
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru
berbeda bila pengawasnya berbeda. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi guru dan
menjadi hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Selain itu kurangnya pemahaman guru terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan
karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang sulit dipahami juga menjadi
salah satu hambatan. Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekarang dinilai
lebih sulit karena memiliki banyak teori dan materinya masih baru sehingga banyak guru-guru
senior yang mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu pengembangan
materi Pendidikan Kewarganegaraan sekarang membutuhkan pengetahuan yang up to date
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(sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat). Materi Pendidikan Kewarganegaraan
sekarang cenderung mengarahkan agar siswa lebih aktif dan kritis. Siswa diharapkan paham
dan dapat menganalisa sendiri masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang terjadi
dimasyarakat. Namun guru masih belum dapat mendorong siswa untuk aktif saat
pembelajaran.
C. Mengatasi Hambatan dalam membuat Perencanaan
Hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga datang
karena faktor guru yaitu kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membahas hal-hal
yang terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan
Kewarganegaraan bersama dengan guru lain atau pada forum Musyawarah Guru Mata
Pelajaran. Selain itu guru-guru juga meningkatkan pengetahuannya dengan mencari materi
dari internet dan buku-buku yang lain.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa di SMK
Binawiyata Sragen terdapat hambatan kompetensi pedagogik guru PPKn dalam pembuatan
perencanaan pembelajaran khususnya dalam merumuskan indikator.
Hambatan Guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai
dengan langkah-langkah penyusunan yang harus dilakukan oleh Guru terutama dalam
perumusan

Indikator.

Kurangnya

pemahaman

guru

terhadap

materi

Pendidikan

Kewarganegaraan karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang sulit
dipahami juga menjadi salah satu hambatan
Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membahas halhal yang terkait dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan
Kewarganegaraan bersama dengan guru lain atau pada forum Musyawarah Guru Mata
Pelajaran. Selain itu guru-guru juga meningkatkan pengetahuannya dengan mencari materi
dari internet dan buku-buku yang lain.
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Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menguasai rumusan indikator yang
sesuai dengan Kurikulum 2013 dengan cara mengikuti rapat-rapat MGMP. Guru Pendidikan
Kewarganegaraan harus menegetahui langkah-langkah membuat RPP yang benar.
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KARAKTER KEPEMIMPINAN ORGANISASI PADA UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) MARCHING BAND SEBELAS MARET SURAKARTA
DALAM MENINGKATKAN CIVIC RESPONSIBILITY MAHASISWA
Pujiyono246
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
k6415042@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan peran
kepemimpinan yang ada di dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM) Marching Band Sebelas
Maret Surakarta kurangnya kepedulian dan kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan
organisasinya untuk dapat memberikan kontibusi yang penuh terhadap UKMnya sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui karakter kepemimpinan pada unit kegiatan
mahasiswa (ukm) marching band dalam meningkatkan civic responsibility mahasiswa. 2)
Mengetahui kesadaran akan hak dan kewajiban mahasiswa akan organisasinya. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek yaitu Ketua,
Pengurus, MPA, DPA dan Anggota UKM Marching band sebelas maret Surakarta.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan
lapangan. Analisis data dilakukan Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang
meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa 1) Karakter kepemimpinan organisasi pada unit kegiatan mahasiswa
(ukm) marching band sebelas maret dalam meningkatkan civic responsibility mahasiswa
berjalan dengan baik didalam pembentukannya namun masih adanya anggota yang belum
memiliki civic responsibility terhadap organisasinya 2) karakter kepemimpinan anggota unit
kegiatan mahasiswa (ukm) marching band sebelas maret terutama Ketua, kepala bidang, dan
pelatih sangat berpengaruh dengan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan civic
responsibility mahasiswa.
Kata kunci : Karakter, Kepemimpinan, Marching Band Sebelas Maret, Civic Responsibility
PENDAHULUAN
Mahasiswa adalah kalangan terdidik yang diperayai memiliki kemampuan intelektual
dalam menghadapi fenomena-fenomena disekitarnya dan mampu menyelesaikan masalah
dengan logika secara logis. Peran mahasiswa dalam perguruan tinggi sangat dianggap penting,
karena asset utama perguruan tinggi adalah mahasiswanya sendiri yang sangat mempunyai
pengaruh besar dalam menaikkan citra perguruan tinggi dalam menjunjung tinggi almamater
melalui segudang prestasi maupun peranan lainnya. Mahasiswa mempunyai peran yang besar,
yakni sebagai Agen pembawa perubahan, kontrol sosial didalam masyarakat yang memiliki
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kekutan moral dan menjadi sumber daya yang tidak akan pernah habis . Dengan hal ini perlu
adanya pembinaan dari perguruan tinggi itu sendiri yang dapat memberikan hal yang dapat
hal berupa pengalaman dan pengajaran. Kebanyakan mahasiswa akan paham akan hal tersebut
setelah mereka terjun langsung kedalamnya yakni kedalam sebuah organisasi intra kampus
maupun ekstra kampus. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) memiliki banyak ragam dan bidangbidang yang terdiri dari seni, olahraga, forum, dan sebagainya. Namun dalam sebuah Unit
kegiatan mahasiswa (UKM) pasti diperlukan adanya seuah organisasi yang mana bertujuan
untuk menjalankan, meneruskan, dan memperbaikin kinerja dari masing-masing orang yang
terdapat didalamnya.
Organisasi mahasiswa memiliki peranan penting terutama terhadap mahasiswa itu
sendiri yaitu dapat mengembangkan minat, bakat, dan yang paling penting adalah dapat
mengembangkan kepibadian karakter mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa memiliki peran
sendiri yaitu sebagai calon pemimpin masa depan yang memiliki pengaruh yang kuat pada
perguruan tinggi nya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2) 247. Perguruan
tinggi akan memberikan dukungan penuh terhadap mahasiswanya guna menjadikan
mahasiswa sebagai insan bangsa melalui salah satunya adalah lewat organisasi mahasiswa.
Tri Dharma Perguruan Tinggi, secara tidak langsung mahasiswa dapat belajar melalui hal
tersebut, sikap kepemimpinan akan tumbuh dari diri mahasiswa tersebut melalui organisasi
mahasiswa. Organisasi akan memberikan kontribusi terhadap pengembang diri, melatih soft
skill, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar menjadi seorang
pemimpin (Kusni, S. 2009)248.
Adanya partisipasi dari mahasiswa sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi
mahasiswa. Karena melalui organisasi mahasiswa akan mendapatkan banyak hal yang mana
nantinya akan berguna dalam dunia masyarakat maupun dunia kerja yang tidak hanya
membutuhkan potensi akademiknya saja melaikan juga soft skill yang mahasiswa tersebut
peroleh selama menempuh jenjang perguruan tinggi. Sebagai warga negara mahasiswa harus
memiliki 3 kemampuan yaitu knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan disposition

247
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kusni, S. (2009). Organisasi Mahasiswa, perlukah?.
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(kepribadian). Didalam Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan bahwa warga negara
memiliki tanggung jawa dan tujuan demi menjadi good citizenship sebagai salah satu dari
tujuan dari negara sebagai sarana pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan/ PKn.
Menurut Wahab dan Sapriya249 secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar
setiap warga nagara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens) yakni warga negara
yang memiliki kecerdasan (civic intellegent) baik intelektual, emosional, sosial, maupun
spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility) dan mampu
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (civic partisipation) agar tumbuh
rasa kebangsaan dan cinta tanah air 250. Dari penjelasan tersebut salah satu yang akan menjadi
pembahasan adalah

kemampuan disposition (kepribadian) yaitu melalui sikap civic

Responsibility. Civic Responsibility adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara yang bertanggung dalam organisasi maupun tempat dimana harus menjalankan tugas
dan kewajibannya.
Penelitian ini merujuk pada Teori Karakter dan Kepemimpinan yang bertujuan dalam
melibatkan mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi mahasiswa seperti UKM.
Menumbuhkan karakter kepemimpinan dalam organisasi yang dapat membuat mahasiswa
turut serta terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu yang dapat
menumbuhkan sikap civic responsibility sehingga akan memberikan dampak baik bagi
organisasinya. Seharusnya karakter kepemimpinan didalam organisasi dapat membuat
anggotanya memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasinya. Namun kenyataannya
didalam organisasi ini karakter kepemimpinan tidak berpengaruh pada sikap dan rasa
tanggung jawab sebagai anggota didalam organisasinya. Dari latar belakang tersebut rumusan
masalah didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah karakter
kepemimpinan mahasiswa di dalam organisasi untuk meningkatkan sikap Civic
Responsibility mahasiswa yang terdapat pada UKM, sehingga penulis melakukan penelitian
dengan judul : KARAKTER KEPEMIMPINAN ORGANISASI PADA UNIT
KEGIATAN MAHASISWA (UKM) MARCHING BAND SEBELAS MARET
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SURAKARTA

DALAM

MENINGKATKAN

CIVIC

RESPONSIBILITY

MAHASISWA

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2018, studi kasus pada unit kegiatan mahasiswa
(UKM) Marching Band Sebelas Maret Surakarta. Metode yang digunakan didalam Penelitian
ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam
penelitian ini diperoleh dengan studi kasus terhadap beberapa subjek yaitu Ketua, Pengurus,
MPA, DPA dan Anggota UKM Marching band sebelas maret Surakarta. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis
data dilakukan Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi
pengumpulan data, penyajian data, trianggulasi, dan penarikan kesimpulan. Obyek dari
penelitian ini adalah Ketua, Pengurus, MPA, DPA dan Anggota unit kegiatan mahasiswa
(UKM) Marching Band Sebelas Maret Surakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakter Kepemimpinan di dalam Organisasi
Karakter adalah sebuah sikap dan perilaku seseorang yang melekat didalam dirinya
yang menggambarkan jati diri dari seseorang tersebut. Dilansir dari situ web bahwa Karakter
adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan
kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin
character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak
(Kajian pustaka.com) 251. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk
kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara. Pemimpin tidak

251
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hanya dapat memerintah bawahan ”apa” yang harus dilakukan, tetapi juga dapat
mempengaruhi ”bagaimana” bawahan akan melaksanakan perintahnya (Anung: 2013) 252.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Karakter kepemimpinan adalah perilaku dan
kemampuan seseorang yang melekat didalam diri seseorang yang memiliki sikap kebaikan,
kebajikan, dan kematangan moral yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Didalam
organisasi karakter kepemimpinan dapat mempengaruhi rasa tanggung jawab didalam
organisasi tersebut baik pada Pemimpinnya maupun anggotanya. Rasa tanggung jawab dalam
hal ini dapat dipengaruhi melalui pembawaan dari dalam dirinya sendiri maupun dari
pemimpin yang mempengaruhi anggotanya.
B. Civic Responsibility didalam UKM Marching Band Sebelas Maret Surakarta
Civic Responsibility adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
yang bertanggung dalam organisasi maupun tempat dimana harus menjalankan tugas dan
kewajibannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota dari Unit Kegiatan
Mahasiswa/ UKM Marching Band Sebelas Maret Surakarta dalam menjalankan hak dan
kewajibannya mengikuti peraturan yang ada. Kesadaran yang dimaksudkan adalah dalam hal
bagaimana peran anggota dan pemimpin dari organisasi tersebut dalam menjaga dan
menjalankan tugasnya sebagai bagian dari organisasi ini.
Civic Responsibility didalam UKM Marching Band Sebelas Maret Surakarta memang
sudah menjadi hal yang biasa bagi mahasiswa yang tergabung didalam organisasi tersebut.
Mengingat aturan yang telah dibuat didalam AD ART sebagai pedoman dalam berorganisasi
yang harus dipatuhi baik dari sudut pemimpin dan anggotanya. Namun, belum banyak adanya
kesadaran dari tiap anggota akan pemenuhan kewajiban akan hal itu pemimpin didalam
organisasi ini memiliki peranan besar dalam memberikan arahan Civic Responsibility didalam
Unit Kegiatan Mahasiswa/ UKM Marching Band Sebelas Maret Surakarta.
C. Karakter Kepemimpinan dalam meningkatkan Civic Responsibility Mahasiswa di UKM
Marching Band Sebelas Maret
Karakter kepemimpinan didalam organisasi mahasiswa merupakan pembawaan dari
hasil latihan dari sebuah training kepemimpinan. Didalam sebuah organisasi, perlu
membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki sikap dan karakter pembawaan yang berbeda.
Banyak dari organisasi membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, yang dapat
252
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dipercaya, jujur, dan mencintai organisasinya yang merujuk pada seorang pemimpin yang
ideal. Namun untuk memilih pemimpin yang seperti itu memanglah susah karena setiap orang
memiliki karakter dan keunggulan masing-masing. Maka dari itu perlu adanya pendidikan
dasar mengenai kepemimpinan didalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi memiliki cara
tersendiri dalam membentuk karakter kepemimpinan setiap anggotanya. unit kegiatan
mahasiswa (UKM) Marching Band Sebelas Maret Surakarta / MB UNS memiiki sebuah cara
tersendiri dalam membentuk karakter kepemimpinan setiap anggotanya. Kegiatan Pendidikan
dan Latihan Dasar (Diksar), Training Keorganisasian, dan Latihan kepemimpinan Field
Commander. Kegiatan tersebut berisikan mengenai hal-hal yang dapat membentuk karakter
kepemimpinan yang 75% materi yang diberikan adalah mengenai kepemimpinan, dengan
bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan mahasiswa yang tergabung dalam UKM
ini.
Civic Responsibility merupakan sikap dan kemampuan dalam kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, yang sikap dan perilakunya sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku
yang diaplikasikan oleh mahasiswa melalui organisasi mahasiswa seperti UKM di Perguruan
tinggi. Kesadaran akan hak dan kewajiban mahasiswa pada organisasinya merupakan wujud
dari sikap kepeduliannya terhadap organisasinya. Sikap tersebut sangat diperlukan karena
melalui inilah regererasi anggota didalam organisasi akan terjaga dengan baik dari segi
kualitas dan kuantitas.
Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Marching Band Sebelas Maret Surakarta / MB UNS
didalam membina organisasinya selalu menerapkan sikap kedisiplinan. Banyak kegiatankegiatan yang dilakukan oleh unit ini yang dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan
mahasiswa yang terlibat didalamnya. Yang pertama adalah kegiatan Training Keorganisasian
yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, proses kegiatan ini memperkenalkan struktur
organisasi dan latihan organisasi MB UNS. Kegiatan pendidikan dan latihan dasar/ Diksar
merupakan kegiatan awal pertama yang diperkenalkan kepada calon asisten pelatih dan
mahasiswa yang baru bergabung pada ukm ini, kegiatan ini dpat menumbuhkan karakter dari
mahasiswa itu sendiri dengan adanya pembentukan sikap disiplin dan tegas, dipimpin maupun
memimpin. Pada pembekalan calon Field Commander (Dirijen) diberikan juga materi dasar
kepemimpinan yang mana kandidat calon ini akan menerapkan pembekalan ini untuk
memimpin hamper 80-100 orang player yang ada dilapangan.
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Dari kegiatan tersebut setiap orang akan mendapatkan bekal tentang karakter
kepemimpinan yang mana akan mereka gunakan dalam melanjutkan ketingkat berikutnya
seperti menjadi ketua, kabid, pelatih, dan lainnya. Dengan hal ini didalam karakter
kepemimpinan akan terbentuk dengan sendirinya sehingga menimbulkan sikap Civic
Responsibility anggota sehingga regerasi didalam UKM ini masih terjaga dengan baik. Oleh
karena itu Kepemimpinan dari Ketua, Kepala bidang, Pelatih, dan Field Commander sangat
mempengaruhi Civic Responsibility mahasiswa yang mengikuti UKM ini yang mampu
terlaksana dengan baik. Maka dari itu didalam hal ini sudah terbentuk adanya karakter
kepemimpinan bagi setiap anggota yang nantinya akan menjadi calon pemimpin
organisasinya baik sebagai ketua, kadib, pengurus, pelatih, ataupun anggota yang dapat
meningkatkan Civic Responsibility mahasiswa dalam menjalankan organisasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Karakter kepemimpinan didalam organisasi mahasiswa merupakan pembawaan dari
hasil latihan dari sebuah training kepemimpinan. Didalam sebuah organisasi, perlu
membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki sikap dan karakter yang dapat dijadikan
sebagai contoh yang baik di dalam organisasinya. Civic Responsibility merupakan sikap dan
kemampuan akan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung
jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang sikap dan perilakunya sesuai
dengan kaidah dan norma yang berlaku yang diaplikasikan oleh mahasiswa melalui organisasi
mahasiswa seperti UKM di Perguruan tinggi.
Penerapan kepemimpinan terhadap kegiatan yang ada didalam UKM sangat
berpengaruh pada keberlangsungan organisasi mahasiswa khususnya di UKM Marching Band
Sebelas Maret. Oleh karena itu Kepemimpinan dari Ketua, Kepala bidang, Pelatih, dan Field
Commander sangat mempengaruhi Civic Responsibility mahasiswa yang mengikuti UKM ini
dapat berjalan sesuai program yang direncanakan namun masih adanya beberapa anggota
yang belum memiliki sikap Civic Responsibility membuat pemimpin dalam organisasi harus
memberikan arahan yang baik.
Saran
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1.

Dalam proses pembentukan Karakter Kepemimpinaan melalui program-program tertentu
harus dilakukan pengawasan yang lebih agar terbentuk anggota yang memiliki Karakter
Kepemimpinaan demi meningkatkan sikap Civic Responsibility Mahasiswa.

2.

Pemimpin didalam organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan
Karakter dan Kepemimpinaan seperti Ketua, kepala bidang, dan pelatih harus dibekali
terlebh dahulu dengan pelatihan karakter dan kepemiminan yang kuat karena sangat
berpengaruh dengan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan civic responsibility
mahasiswa.
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PERAN PKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEWARGANEGARAAN
MELALUI PENDEKATAN BERBASIS NILAI DI PERGURUAN TINGGI
Purnomo Cahyo Aji
Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
purnomocahyoaji@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan PKn dalam upaya
pembentukan karakter kewarganegaraan mahasiswa melalui proses pendekatan berbasis nilai
pada pembelajaran mata kuliah PKn dalam perguruan tinggi sehingga mewujudkan good
citizen. PKn di perguruan tinggi adalah bagaimana mendidik para mahasiswa sebagai calon
intelektual bangsa menjadi warga negara yang baik yang dapat memahami tentang substansi
nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian yang mantap, berpandangan luas dan
mampu bersikap demokratis yang berkeadaban. Kompetensi dasar dari mata kuliah
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa nantinya dapat
menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta
tanah air (patriotisme), menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin serta
dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilainilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif studi
pustaka, dengan menggunakan sumber data litelatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah
yang relevan. Hasil penelitian ini yakni PKn sebagai media pendidikan karakter bukan sekedar
mengenalkan nilai-nilai kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilainilai berdasarkan pancasila agar berfungsi sebagai muatan hati nurani sehingga mampu
membangkitkan penghayatan dan pengamalannya sebagai warga negara, nilai-nilai inilah
yang akan menyusun ketahanan mental dan moral manakala terjadi pertemuan antar nilai yang
berbenturan.
Kata Kunci: Karakter Kewarganegaraan, Nilai, PKn.
PENDAHULUAN
PKn sebagai program pendidikan kurikuler pada hakekatnya bertujuan membentuk
warga negara yang baik, ukuran warga negara yang baik tentu saja adalah sesuai dengan
pandangan hidup dan nilai hidup yang diyakini bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian
PKn selalu terikat dengan nilai. PKn merupakan value based education (Budimansyah &
Suryadi, 2008). Nilai itulah yang dijadikan arah pengembangan warga negara yang dimaksud.
PKn dalam kurikulum perguruan tinggi juga tidak lepas dari nilai-nilai bangsa yang dijadikan
arah pengembangan PKn sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar mata kuliah PKn di PT
adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan
berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
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pancasila.253 Berdasarkan hal diatas jelas bahwa PKn di Indonesia berlandaskan nilai-nilai
dasar yang diyakini bangsa indonesia dalam hal ini adalah pancasila yang turunannya ada
dalam UUD 1945. Dengan demikian PKn tidak menganut pendekatan bebas nilai. Pendidikan
yang bebas nilai cenderung individualis dan liberalis. Karena itu pengembangan PKn nantinya
akan selalu dan diharapkan mendasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.
Muatan materi dalam PKn diharapkan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.
Permasalahan rendahnya tingkat kualitas lulusan bisa disebabkan oleh ketidak
sinkronan/kesenjangan program Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.
Kesenjangan tersebut dikarenakan oleh sistem pembelajaran yang diterapkan di Perguruan
Tinggi saat ini masih berorientasi pada hard skill yakni menyiapkan mahasiswa yang cerdas
keilmuan, cepat lulus dan segera mendapat pekerjaan. Sementara itu pembelajaran yang
berorientasi nilai pada kreativitas, inovatif, mandiri, jujur, disiplin, kerja keras, toleransi dan
saling menghargai (pembelajaran berorientasi karakter) belum maksimal diterapkan.
Urgensi penelitian ini untuk menjabarkan substansi pembelajaran PKn yang
berdampak

pada pembentukan karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa sesuai

Standar Isi PKn 2006 yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter kewarganegaraan (civic knowledge, civic skill, dan
civic disposition) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan penulisan penelitian ini untuk dapat menjelaskan karakter warga negara
menurut pandangan pancasila, mengidentifikasi karakter kewarganegaraan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan makna dari warga negara yang cerdas,
terampil,

dan

berkarakter,

dan

menjelaskan

pendekatan

berbasis

nilai

mampu

menginternalisasi karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa.
METODE PENELITIAN
Tempat dan waktu penelitian ini tidak dilaksanakan secara otentik pada suatu tempat
maupun waktu tertentu, karena dalam penelitian ini tidak merupakan hasil dari penelitian di
suatu Perguruan Tinggi, namun berupa suatu kajian kritis berdasarkan studi pustaka dan
dianalisis atas fenomena eksistensi PKn yang umumnya mampu membentuk karakter

253

SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006
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kewarganegaraan melalui pendekatan berbasis nilai untuk diterapkan terhadap mahasiswa di
Perguruan Tinggi.
Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu
merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek
sesuai dengan apa adanya (Best,1982:119). Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen,
karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel
penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan
antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori
yang memiliki validitas universal (West, 1982).
Penggalian data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui
litelatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan untuk selanjutnya dianalisa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Karakter Kewarganegaraan menurut Pancasila
Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus

pada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan
nasional memiliki beberapa makna. Secara filosofis pendidikan nasional merupakan
keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara substansif-edukatif
pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai UU No 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Secara sosio politik hasil pendidikan untuk menghasilkan
anggota masyarakat, komponen bangsa dan warga negara yang cerdas dan baik sesuai
Pancasila dan UUD 1945. Secara praxis-pedagogis dan andragogis nilai-nilai pancasila dan
UUD 1945 diwujudkan proses belajar dan pembelajaran. 254
Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kebangsaan indonesia yang dilakukan
melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir
terwujudnya konsepsi kewarganegaraan indonesia yang ideal. Dinyatakan bahwa PKn
merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajbannya untuk menjadi warganegara
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pnacasila dan UUD 1945. 255

254

Winarno dan Wijianto, Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn), (Surakarta :

Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 76.
255

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006.
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Pemetaan yang dilakukan Kalidjernih (2007) juga menunjukan bahwa fokus PKn di Indonesia
pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia pancasila. 256
Secara kontekstual sistem PKn di Indonesia di pengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan
intraseptif (intraceptive knowledge) berupa agama dan pancasila (Soemantri, 2001). Berdasar
hal ini dapat dinyatakan bahwa pancasila menempatkan diri sebagai landasan, isi dan tujuan
atau cita-cita dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Berkaitan dengan tujuan dan cita-cita ini, dinyatakan bahwa arah PKn di indonesia
adalah menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang
maha esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia, berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia dan
mencintai perdamaian dunia (Winataputra, 2006).257 Ciri demikian tidak lain adalah cerminan
dari nilai-nilai pancasila yang sekaligus pula menunjukan karakter ideal bangsa dan warga
negara yang berdasar pancasila.

2.

Karakter kewarganegaraan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan
Karakter ideal warga negara sebagaimana digambarkan dalam perundangan suatu

negara akan senantiasa berubah mengikuti peraturan yang bersangkutan. Bahkan karakter
warga negara suatu negara berbeda dengan karakter warga negara negara lain, ini sesuai
pendapat Aristoteles bahwa karakteristik warga suatu negara akan ditentukan oleh konstitusi
negara yang bersangkutan (Derek Heater, 2004).258
Konsep warganegara bervariasi dari suatu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan
konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warganegara. Penegasan ini berdampak besar bagi
praktek penyelenggaraan bernegara khususnya apa yang menjadi kriteria warganegara yang
baik. Dengan demikian kriteria warganegara bisa dilihat dari bagaimana rumusan konstitusi
negara menyatakannya. Tidak cukup melalui konstitusi, dapat juga penentuan warga negara
dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.259 Bagaimana
gambaran karakter warganegara indonesia menurut konstitusi negara?
256

Winarno dan Wijianto, Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn), (Surakarta :
Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 78.
257
Ibid
258
Winarno dan Wijianto, Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn), (Surakarta :
Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 79-81.
259
Ibid.
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a. Tahun 1945, kementrian PPK menyatakan; “.... untuk mendidik warganegara sejati
bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakt dengan
ciri-ciri: perasaan bakti kepada Tuhan YME, perasaan cinta kepada negara, perasaan
cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak memajukan negaranya,
keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakt harus tunduk pada peraturan tata
tertib keyakinan bahwa manusia itu sama derajatnya sehingga harus saling
menghormati, negara memerlukan warganegara yang rajin bekerja, mengetahui
kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.
b. UU No 4 tahun 1950 dalam bab II pasal 3 (Djojonegoro, 1996) dirumuskan secara
lebih eksplisit menjadi “... membentuk manusia susial yang cakap dan warganegara
yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat di tanah
air.
c. Dalam UU No 12 tahun 1954 dilengkapi Keppres RI No 145 tahun 1965 di ubah
menjadi: “.... melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis indonesia, adil dan makmur baik spirituiil
maupun materildan yang berjiwa pancasila”
d. UU No 2 tahun 1989 tentang sisdiknas dirumuskan bahwa tujuan pendidikan tujuan
nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
seutuhnya ...” yang ciri-cirinya dirinci menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan
YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan...” (Pasal 4,UU no 2 / 1989)
e. UU No 20 tahun 2003, disebutkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan
YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3.

Pendekatan Berbasis Nilai dalam PKn
Menurut Kaelan (200) Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan nilai

dalam hal ini adalah nilai moral. Dalam klasifikasi filsafat nilai dibedakan atas nilai logika,
659

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

nilai estetika, dan nilai etika (moral), melalui pendekatan filsafati dikatakan bahwa pancasila
adalah suatu sistem etika, sebuah sistem nilai. 260
PKn sebagai pendidikan nilai harus mengikutsertakan pula pendekatan pendidikan yang
dipakai dalam kerangka proses penyampaian nilai pada anak. Pendekatan berbasis nilai
dinamakan sebagai strategi atau cara bagaimana nilai dibelajarkan pada subyek didik.
Sehubungan dengan pendekatan nilai, banyak para pakar telah mengembangkan
berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai, dikenal 5 model pendekatan yaitu:
a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)
Adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial
dalam diri siswa. Menurut Superka et al. (1976), tujuan pendekatan ini adalah
pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tetentu oleh siswa. Kedua, berubahnya nilainilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang
digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain
keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan, peranan, dll. Oleh
karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan
proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan
tempat dan zamannya.
b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach)
Karakteristiknya memberi penekanan kognitif. Pendekatan ini mendorong siswa
untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusankeputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai
perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu
tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989).
Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama,
membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks
berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk
mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu
masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985).
c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)
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Winarno dan Wijianto, Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn), (Surakarta :
Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 105.
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memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir
logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai
sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu
perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih
menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai
sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada
dilemma moral yang bersifat perseorangan.
d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach)
memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan
perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai
mereka sendiri. Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang
sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Hal yang sangat dipentingkan dalam
program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam
melakukan proses menilai.
e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learnig approach)
Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi
penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan
perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersamasama dalam suatu kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et. al., (1980) dan
Superka, et. al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh
Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan
siswa sekolah menengah atas dalam melakukan perubahan-perubahan sosial.
Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk
meningkatkan keterampilan "moral reasoning" dan dimensi afektif, namun
tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa,
supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai
warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. 261
Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan
(Teuku Ramli, 2001).
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4.

Pendekatan Nilai untuk PKn Peruguruan Tinggi

Berpijak pada filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang berdasar
Pancasila dan UUD 1945 maka pembelajaran nilai Pancasila lebih baik menekankan
pendekatan penanaman nilai sebagai tujuannya sedangkan proses pembelajarannya bisa
menggunakan variasi pendekatan yang lain. Nilai etik sosial, nilai kebangsaan maupun norma
hukum yang merupakan cerminan dari Pancasila hendaknya tetap kita pandang sebagai nilai
ideal sebagai titik tolak sekaligus hasil dari proses pembelajaran Pancasila. Sedangkan proses
penemuan nilai dilakukan melalui variasi pendekatan moral kognitif, analisis nilai, klarifikasi
nilai dan pembelajaran berbuat dimana proses-proses tersebut lebih banyak berpusat pada
siswa daripada guru.262 Dengan demikian, dalam pembelajaran pendidik memfasilitasi, tetapi
juga pada akhimya memveriflkasi nilai-nilai yang ditemukan mahasiswa apakah telah sesuai
atau tidak dengan adanya nilai-nilai dasar yang terkandung Pancasila. Tujuan Pendidikan
Nilai adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri mahasiswa. Pengajarannya bertitik
tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa Indonesia lainnya, 263
5.

PKn sebagai media Pendidikan Karakter/Nilai Moral guna mewujudkan
karakteristik kewarganegaraan (Good Citizen) di Perguruan Tinggi.
Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral,

pendidikan akhlak, pendidikan karakter, atau pendidikan budi pekerti. Tujuannya adalah
membentuk pribadi mahasiswa supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang
baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah
nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.
Menurut Budimansyah (2008) Secara singkat karakter kewarganegaraan yang
terdiri karakter privat dan publik yaitu
a. Menjadi masyarakat yang independen
262

Winarno, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Panduan Praktis Pembelajaran. (Yuma Pustaka : Surakarta, 2012).

Hlm 65
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Winarno, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian, (PT Bumi Aksara : Jakarta, 2014). Hlm
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b. Memenuhi tanggung jawab personal ekonomi dan politik.
c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
d. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

KESIMPULAN
Eksistensi PKn dalam proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi sangat erat
kaitannya terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan yang ditanamkan dalam
mahasiswa melalui pendekatan berbasis nilai tidak hanya pengenalan

nilai-nilai yang

dilakukan, melainkan menginternalisasi pula nilai tersebut kepada mahasiswa guna menuju
terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang maha esa,
berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,
berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak dan kewajiban azasi manusia dan mencintai
perdamaian dunia.
Saran untuk dapat memacu terwujudnya karakteristik kewarganegaraan harus di
imbangi pula peran dosen dalam melaksanakan KBM PKn terutama lebih memvariasikan
sumber bahan ajar yang relevan dan dirasa dapat menambah aspek good citizen dalam diri
mahasiswa.
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PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER
DISIPLIN MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP 1 PANCASILA WONOGIRI
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila
Wonogiri, hambatan penguatan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri dan
menemukan Solusi penguatan karakter disiplin di SMP 1 Wonogiri. Untuk mengatasi hal
tersebut perlu dilakukan modifikasi dalam pembelajaran PPKN sehingga pendidikan karakter
disiplin perlu dimiliki dan ditanamkan kepada siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 1
Pancasila Wonogiri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk
menggali dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi secara intensif dan mendalam
sesuai dengan integrasi pendidikan karakter pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pembelajaran PPKN disekolah tersebut. Pada penelitian ini pengumpulan data
melalui teknik observasi langsung pada kegiatan pembelajaran, teknik wawancara pada guru
dan siswa, serta melakukan teknik dokumentasi. Hasil dapat dipahami bahwa pembelajaran
PPKN di SMP 1 Pancasila sudah dilakukan pengitegrasian pendidikan karakter dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Saran meskipun masih ada beberapa
yang perlu diperbaiki, selanjutnya hasil penelitian pembelajaran yang dilakukan diharapkan
guru mampu membantu dalam pengembangan karakter disiplin siswa.
Kata kunci : karakter, disiplin, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN
Kondisi masih jauhnya bangsa Indonesia dari cita-cita yang dituju terlihat dari
merosotnya karakter yang dimiliki bangsa Indonesia. Perilaku dan tindakan yang berkurang
atau bahkan tidak berkarakter telah menjerat semua komponen bangsa mulai dari lembaga
legislatif, eksekutif, yudikatif hingga masyarakat awam. Menurut Guilford menemukan
bahwa ada 5 sifat yang menjadi kemampuan berfikir kreatif yaitu kelancancaran, keluwesan,
keaslian, penguraian, perumusan kembali (Supriadi, 2010). Pada masa sekarang ini, perilaku
mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mempertahankan keutuhan bangsa
seringkali bergeser ke arah sifat-sifat yang mementingkan kepentingan individu dan
kelompok. Akibatnya, berlangsung kekeliruan orientasi yang merusak tatanan kehidupan
berbangsa di negara ini. Maka tidak heran jika pembentukan dan pembinaan karakter bangsa
264
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menuju masyarakat yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi semangat
nasionalisme laksana kapal tanpa pedoman ditengah luasnya samudra (Syarial Syarbaini,
2006).
Membaca fakta-fakta krisi moralatis yang ada sebagaimana diuraikan, seharusnya kita
sadar bangsa ini sedang berada disisi jurang kehancuran. Martin Luther King Jr dalam sebuah
ceramahnya di Morehouse Colege 1948 menegaskan “we must remember that intelligence
plus character that is the goal of true education”. Kutipan ceramah filosof tersebut
menegaskan suatu hal bahwa parameter keberhasilan suatu pendidikan tidak cukup hanya
melahirkan siswa yang memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun diperlukan
intelejensi tambahan yaitu karakter disiplin adalah tujuan dari sebuah pendidikan (Forum,
2012)
a.

Rumusan masalah peneliti ini membahas antara lain sebagai berikut:
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan
karakter mandiri siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri masih rendah

b.

Hambatan penguatan karakter mandiri siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri

c.

Solusi penguatan karakter mandiri di SMP 1 Wonogiri

a.

Tujuan penelitian ini antara lain:
untuk mengetahui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam
mengembangkan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri

b.

untuk mengetahui hambatan penguatan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila
Wonogiri

c.

untuk mengetahui Solusi penguatan karakter disiplin di SMP 1 Wonogiri

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMP 1 Pancasila Wonogiri dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode kasus untuk menggali dan memahami kenyataan yang
terjadi secara intensif dan mendalam berkenaan dengan integrasi pendidikan karakter pada
tahap perncanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PPKN disekolah tersebut.
Pada penelitian ini menggumpulkan data dilakukan melalui teknik observasi langsung
pada kegiatan pembelajaran, teknik wawancara kepada guru dan siswa, serta melakukan
teknik dokumentasi. Sejalan dengan permasalahan di atas, SMP 1 Pancasila Wonogiri sangat
mengedepankan nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini dapat dilihat pada visi misi yaitu:
“Unggul Dalam Prestasi Unggul Dalam Berbangsa Berpijak Pada Budaya Bangsa”.
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Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan karakter sangat penting untuk membendung
persoalan itu semua khususnya pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan
karakter yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Guru PPKN berperan sangat
penting dalam pengintegrasian konsep pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran
PPKN. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter melalui
pembelajaran PPKN, mengetahui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta format
penilaian siswa dan merancang model pendidikan karakter di SMP 1 Pancasila Wonogiri.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penguatan karakter disiplin
siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri. Untuk mempermudah pengkajian permasalahan maka
peniliti memilih data-data yang bener dapat dipakai dalam memecahkan permasalahan dalam
penelitian ini, sehingga data-data tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang sudah
ditentukan.
Hasil dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam mata pelajaran untuk melatih,
menanamkan, membiasakan, serta menguatkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai
karakter yang sesuai dengan pendidikan PPKN.
Selaras dengan hasil wawancara, bahwa:

a.

Saya disetiap pembelajaran saya memberikan dan melatih untuk memiliki rasa percaya
diri, selain itu tentu tidak henti-hentinya berperilaku baik kepada siswa serta
memberikan contoh karena guru adalah panutan siswa ketika dilingkungan sekolah.
Proses pembiasaan ini nanti akan paham bahwa karakter dan sikap berguna bagi dirinya
sendiri. Kesadaran siswa akan karakter merupakan hal penting dalam perkembagan
siswa. Namun, siswa masih menghiraukan pentingnya memiliki karakter disiplin yang
baik sesuia dengan wawancara.
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa:
Menurut saya masih kurang disiplin, karena masih memerlukan bantuan, contohnya
apabila mengerjakan tugas rumah dikerjakan di sekolah dengan mencontek tugas teman.
Sering mencontek kalau waktu ulangan.
Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas di SMP 1 Pancasila Wonogiri sudah
memiliki karakter yang cukup baik, tetapi masih ditemukan siswa yang memiliki
karakter disiplin rendah seperti masih mengandalkan bantuan dari orang lain saat
mengerjakan tugas maupun ulangan, datang terlambat dan melanggar peraturan
disekolah seperti membolos saat pelajaran.
Hambatan penguatan karakter mandiri di SMP 1 Pancasila Wonogiri
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Kendala yang dialamai guru saat pembelajaran berlangsung dalam menanamkan dan
membiasakan nilai-nilai karakter siswa.
Berdasarkan wawancara, bahwa:
Menurut Saya saat ini siswa sudah dimanjakan dengan perkembangan jaman dengan
mudahnya mengses informasi melalui media massa. Tetapi siswa yang belum bisa
memanfaatkan fasilitas tersebut dan memberikan pengaruh yang kurang baik pada
karakter siswa. Contohnya saat menjelaskan materi masih banyak siswa yang main hp,
siswa tidur dan sering ngobrol dengan temannya. Terkadang siswa masih menjari jati
diri ini mudah terpengaruh dengan teman sebaya sehingga memerlukan memberikan
arahan karaena mudah terpengaruh dengan hal hal yang perilaku yang kurang baik.
Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam
pembentukan karakter disiplin siswa itu berasal dari siswa sendiri. Dalam
perkembangan zaman yang sulit dikontrol, kurang percaya diri melakukan segala hal,
dan siswa masih mencari jati diri yang berpengaruh dengan mudahnya mengikuti halhal yang negatif baik dari teman sebaya maupun lingkungan sekitar.
b.

Solusi penguatan karakter mandiri siswa di SMP Pancasila Wonogiri
Guru sebagai tenaga pendidik tidak hanya mengajarkan dan menyampaikan materi dan
teori yang berkaitan tetapi memberikan contoh beserta praktek dalam berperilaku sesuai
pendidikan karakter. Penanaman dan pembentukan karakter sebagai kombinasi antara
pembelajaran dengan pendidikan karakter yang sangat mendorong bagi terwujudnya
keberhasilkan pendidikan karakter di SMP 1 Pancasila Wonogiri yang dapat siswa
pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa:
Solusi yang diberikan saya yaitu membentuk perilaku yang baik sesuai peraturan
disekolah maupun diluar sekolah seperti memberikan ketegasan apabila ada siswa yang
melanggar peraturan akan diberikan hukuman sesuai dengan tercantum buku
pelanggaran, apabila pelanggar dilakukan terus menurus maka siswa akan di
kembalikan kepada orang tuanya.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan dapat dimpulkan bahwa
solusi penguatan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri , antara lain:
1) Menciptakan pembelajaran yang nyaman
2) Pemberian contoh dan bertutur kata yang positif dan baik
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3) Memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kurang dalam akademik
4) Melaksanakan sistem point bagi yang melanggar

PEMBAHASAN
Fokus pembahasan dalam penilitan adalah mengenai penguatan karakter disiplin
melalui pembelajaran pendidikan dan kewarganegaraan, hambatan dan solusi yang dihadapi
dalam penguatan karakter mandiri siswa SMP 1 Pancasila Wonogiri. Menteri Pendidikan
Nasional RI, Muhammad Nuh (Balitbangsa, 2011: 99) menegaskan bahwa pendidikan budaya
karakter bangsa perlu dimasukan dalam karakter bangsa perlu dimasukkan dalam kebijakan
pembangunan pendidikan nasional, karena tata krama, etika dan kreativitas lulusan yang
diangap menurun dan menjadi keluhan masyarakat (Sitompul, 2014)
a.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan
karakter mandiri siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri masih rendah
Menurut Gordon W. Allport (dalam Sri Marwanti 2011: 2) karakter merupakan suatu

organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan
pemikiran individu secara khas (Wahyunengsih)
Winton menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguhsungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya (Muchlas
Samani, 2012)
Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari William A. Galston (Institute for Philosophy
and Public Policy University of Maryland). Ia menyatakan bahwa kebajikan warga negara
merupakan inti dari keyakinan moral tradisi seseorang dalam berperilaku di masyarakat
demokrasi, dan harus ada campur tangan pemerintah melalui suatu pendidikan
kewarganegaraan karena jika dalam usia muda mereka sudah belajar toleran, maka kelak
dewasa pemerintah tidak perlu lagi memaksa orang dewasa untuk berperilaku
bijak.(Rohayani)
Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di kelas
dan mampu mengelola manajemen kelas. Kepala Sekolah dapat mendesain
budaya sekolah yang menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah tersebut. Lalu,
Sekolah mampu mendesain pelibatan publik guna meningkatkan peran orang tua
dan masyarakat (Kemdikbud).
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Lickona (1992: 51) memandang karakter atau watak memiliki tiga unsur yang saling
berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, and moral behavioral atau konsep moral, rasa
dan sikap moral dan perilaku moral.(Setiawan, 2014) Pendidikan karakter adalah pendidikan
budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling),
dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan
karakter tidak akan efektif.(Suwito, 2012)
Jansen dan Knight (Benninga, 1991) menyatakan bahwa pengajaran moral secara
langsung dapat berupa penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan
bermain peran, atau melalui pemberian hadiah (pujian) bagi perilaku yang sesuai. Metode
indoktrinasi dan inkulkasi dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan langsung dalam
pendidikan moral. Sementara itu, klarifikasi nilai (value clarification), pendidikan moral
kognitif, dan inkuiri nilai, dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan tidak langsung dalam
pendidikan moral.(Maftuh, 2008).
b.

Hambatan penguatan karakter mandiri siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri
Pada

dasarnya

permasalahan

yang

selama

ini

melingkupi

Pendidikan

Kewarganegaraan adalah peran guru dalam pembelajaran di kelas, sehingga tujuan
Pendidikan Kewarganegaraan di pendidikan formal belum tercapai dengan maksimal. Guru
yang berkualitas seharusnya memiliki 4 kompetensi yang tertuang di dalam UndangUndang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 ayat 1 yaitu: 1. Kompetensi
pedagogik, yaitu kemampuan guru yang mampu mengelola proses belajar dan mengajar untuk
mencairkan suasana di kelas. 2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam
menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik. 3. Kompetensi sosial, yaitu
kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan masyarakat, peserta didik atau komponen
masyarakat yang lain. 4. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang harus
dimiliki oleh guru untuk menjadi pribadi yang religius, tanggung jawab, memiliki komitmen,
berintegritas, jujur dan lain sebagainya.(Widiatmaka, 2016)
Arnie Fajar (2005: 141) bahwa ”Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural,
bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. (Mareta
Rahman, 2015)
c.

Solusi penguatan karakter mandiri di SMP 1 Wonogiri
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Peranan guru dalam pembentukan karakter di sekolah sebagai contoh atau teladan bagi
anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu seorang guru haruslah
memberi contoh yang baik, segala tingkah lakunya tidak bertentangan dengan norma dan nilai
yang berlaku dimasyarakat. Segala bentuk penyimpangan tidak akan terjadi jika guru, orang
tua dan masyarakat mampu memberikan teladan yang baik bagi anak, potensi untuk berbuat
yang melanggar norma, aturan itu akan semakin kecil. Jadi seorang guru harus bisa menjadi
orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah, agar peserta didik merasa nyaman dan terbuka
kepada guru disekolah. Sehingga nantinya guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada
peserta diidk, dan bisa mengarahkan mereka kearah yang lebih baik lagi dalm mencari jati diri
mereka yang berakhlak muliya(Fadil Yudia Fauzi, 2013).
Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berperilaku jujur, tolongmenolong, toleransi, malu berrbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan
lingkungan kotor. Karena karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara
serius, terus menerus dan proposional agar mencapai bentuk karakter yang ideal
(Pendidikan).
“respon is strengthened if is rollowed by wet satisfying consequence and weakened if
is follow wet by dissatisfying consequences”. Artinya “hubungan respon dan stimulasi akan
bertambah erat bila disertai rasa senang dan puas serta sebaliknya kurang erat dan bahkan
lenyap kalau disertai perasaan tidak senang”. Sesuai dengan teori ini hubungan respon antara
siswa dan guru sangat penting untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan karakter
sopan santun, dengan terjalinnya kedekatan antara siswa dan guru dengan adanya respon dari
siswa dalam sistem pendidikan maka akan lebih meningkat lagi dan terjalin keharmonisan
antara guru dan siswa-siswi.(Ainah, 2016)
Perilaku seseorang ditentukan oleh faktor lingkungan dengan landasan teori
kondisioning ada fungsi bahwa karakter ditentukan oleh lingkungan. Seseorang akan menjadi
pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Tentunya
ini memerlukan usaha secara menyeluruh yang dilakukan semua pihak: keluarga, sekolah, dan
seluruh komponen yang terdapat dalam masyarakat.(Wening, 2012)
Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter siswa dapat
menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual membantu guru dan siswa
berkaitan antara materi dengan penerapannya dalam kehidupan meraka. (Sulityowati, 2012).
Pendidikan karakter yang diterapkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk memberikan
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pendidikan kepada anak-anak didik sehingga bisa dikembangkan sifat-sifat dan karakternya
secara tepat (pendidikan)

KESIMPULAN DAN SARAN

a.

Kesimpulan
Gambaran kedisiplinan di SMP 1 Pancasila Wonogiri sudah cukup baik dan terbina

dengan baik setelah diberlakukan sistem point, mereka sering bersalaman dengan guru
sebelum masuk sekolah, menunduk apabila berpapasan dengan guru, dan mematuhi peraturan
yang ada di sekolah, namun ada segelintir anak yang melakukan pelanggaran kesopanan
dimana mereka mengolokolok guru, bercanda dengan teman berlebihan sehingga menyakiti
hati. Selain itu gambaran kesopanan yang terlihat dari pihak guru dan kepala sekolah, dalam
hal disiplin mereka memberikan contoh yang baik terlihat dari cara berpakaian yang rapi dan
sesuai dengan hari yang telah sekolah tentukan, sebelum masuk kelas mengucapkan salam
namun dari katakata saat menegur masih kurang memotivasi siswa dalam kesopanan, dan dari
pihak guru masih ada yang datang terlambat hal ini menjadi contoh yang kurang baik dilihat
oleh siswa sehingga mereka meniru dan tidak mau mematuhi apa yang diperintahkan. Dalam
menanamkan karakter disiplin pihak SMP 1 Pancasila Wonogiri menggunakan strategi sistem
point, menegur, memberikan himbauan serta mencontohkan dan membiasakan sikap sopan
santun untuk siswanya dan diberikan sanksi untuk yang melanggar. Namun dalam menegur
karena secara tegas siswa-siswi merasa tertekan sehingga di dalam menentukan strategi pihak
sekolah juga perlu melihat bagaimana respon siswa agar proses pembelajaran dalam
pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik dan harmonis antara siswa dan pihak sekolah.
b.

Saran
1.

Dalam menentukan kebijakan akan lebih baik kalau kita mendengar respon dari
beberapa siswa sehingga baru diputuskan bagaimana strategi yang baik untuk
menanamkan karakter sopan santun siswa.

2.

Pihak sekolah diharapkan membuat suatu program atau kebijakan yang berkaitan
dengan pendidikan karakter.

3.

Sekolah harus lebih mesosialisasikan tentang pendidikan karakter kepada peserta
didik
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PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK MUHAMMADIYAH
DELANGGU

Ria Putri Marjanah267
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email:marjanah.ria8@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penyusunan RPP guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMK Muhamaddiyah Delanggu , (2) mendeskripsikan kendala guru
Pendidikan Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu dalam penyusunan RPP
beserta upayanya, dan (3) mendeskripsikan kesesuaian komponen RPP guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhamamadiyah Delanggu
Klaten yang terdiri dari 2 guru Pendidikan Kewarganegaraan. Objek penelitian ini adalah
rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat guru. Data diperoleh melalui wawancara,
angket terbuka, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan meningkatkan ketekunan
dan triangulasi data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis
data kualitatif. Hasil analisis data kemudian disimpulkan sesuai permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK
Muhammadiyah Delanggu tidak melaksanakan penyusunan RPP secara berkala pada setiap
awal semester (2) terdapat kendala guru dalam penyusunan RPP oleh guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu ;dan (3) RPP yang dibuat guru guru
Pendidikan Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu belum semua sesuai dengan
ketentuan rumusan komponen RPP.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran atau sering disebut kegiatan belajar mengajar (KBM) merupakan
langkah langkah kegiatan dalam rangka memperoleh atau meningkatkan kompetensi yang
dikehendaki pada siswa . kompetensi yang dikehendaki bertujuan untuk meningkatkan
potensi siswa terhadap pengetahuan sehingga nantinya mampu melakukan sesuatu dari
kemampuan tersebut.

267
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Kegiatan perencanaan pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa
adanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan hal penting dalam
pelaksanaan pendidikan di sekolah, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan
pembelajaran dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran yang berguna untuk mencapai
kompetensi yang telah di tentukan. Kegiatan perencanaan pembelajaran ini merupakan
kegiatan awal yang harus dilakukan guru.
Guru sebagai tenaga pengejar harus memiliki kemampuan dan berkemampuan baik
sebagai n. perencana / perancang pembelajaran Guru sebagai perancang pembelajaran yang
menjadi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang telah di tetapkan. 268
Salah satu perecanaan pembelajaran yang penting untuk guru adalah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran. Para guru diharuskan untuk bisa merncang dan merencanakan
pembelajaran sebelum pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Perencanaan yang baik
tentunya akan berdampak pada kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan secara
sistematis dan terprogram.
Pada hakikatnya penyusunan RPP bertujuan merancang pengalaman belajar siswa
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alasan pentingnya membuat RPP yaitu dapat menolong
guru untuk memikirkan pelajaran sebelum pelajaran iti diajarkan sehingga kesulitan belajar
dapat diramalkan dan jalan keluarnya dapat di cari. 269
Namun pada kenyataannya, tetap ada guru yang tidak membuat RPP, atau tidak
menyusun RPP secara berkala sesuai perencanaan apa yang di perlukan dalam pembelajaran,
dan dikhawatirkan guru tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna. Selain
itu, banyak gurung yang belum mengetahui manfaat sebenarnya tujuan penyusunan RPP.
Pentingnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, maka dilakukan penelitian observasi
mengenai penyusunan RPP. Maka dari uraian diatas menjadi latar belakang penelitian
penyusunan RPP yang di beri judul “Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu”.

B. Rumusan Masalah
268
269

Wahyuni dan Ibrahim
Mulyasa
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Masalah umum yang dikaji dalam proses penyusunan rencana pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu. Bedasarkan masalah
umum ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan perencanaan
pembelajaran di SMK Muhamaddiyah Delanggu. (1) Bagaiman penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhamaddiyah
Delanggu (2) Apa saja kendala guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah
Delanggu (3) Bagaimankah kesesuaian komponen rencana pelaksanaaan pembelajaran (RPP)
guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah (1) umyuk mendiskripsikan penyusunan rencana
pelaksanaan

pembelajaran

(RPP)

guru

pendidikan

kewarganegaraan

di

SMK

Muhammaddiyah Delanggu. (2) Untuk mendiskripsikan kendala guru pendidikan
kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu. (3) Untuk mendeskripsikan
kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru pendidikan kewarganegaraan di
SMK Muhammaddiyah Delanggu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan penyusuna RPP guru pendidikan kewarganegaraan di
SMK Muhammaddiyah Delanggu, hambatan guru dalam penyusunan RPP upaya guru dalam
mengatasi hambatan, dan kesesuaian komponen penyusunan RPP guru. Oleh karena itu
penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sunjek penelitian ini
adalah guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah
Delanggu. Objek penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah
dibuat guru.
Tekhnik pengumpulan datapenelitian ini dengan menggunakan trianggulasi pengumpulan
data. Penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam , angket terbuka,dan analisis
dokumen. Penelitian menggunakan tekhnik ketekunan dan trianggulasi data untuk mengecek
data dalam penelitian.
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HASIL PENELITIAN

Diuraikan tiga masalah pokok yaitu penyusunan RPP pendidikan kewarganegaraan di
SMK

Muhammaddiyah

Delanggu,

kendala

dalam

penyusunan

RPP

pendidikan

kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu, dan bagaimana kesesuaian komponen
RPP guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu.
1. Penyusunan RPP guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah
Delanggu
2. Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyusunan RPP guru pendidikan
kewarganegaraan di SMK Muhammaddiyah Delanggu
3. Kesesuaian komponen RPP guru pendidikan kewarganegaraan di SMK
Muhammaddiyah Delanggu

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah Delanggu telah
melaksanakan pembuatan RPP namun belum secara berkala. Kedua, Kendala guru dalam
penyusunan RPP sebagai berikut (1) guru terkendala waktu dalam menyusun RPP (2) kendala
dalam menentukan media pembelajaran yang disesuaikan kemampuan guru dan karakteristik
siswa. Ketiga, RPP yang dibuat guru pendidikan kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah
Delanggu belum sesuai dengan ketentuan rumusan komponen RPP yang seharusnya.
Berdasarkan hasil yang diketahui dari penelitian ini, peneliti memberi saran kepada
pihak guru dan sekolah. Kepada Guru

sebaiknya guru melakukaman peningkatan

kemampuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan cara
mengikuti pelatihan, workshop, dan atau seminar yang dapat meninngkatan kemampuan
dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dan sebaiknya menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

secara berkala secara berkala setiap semester

sesuai ketentuan dan kebutuhan dengan matang. Kepada pihak sekolah sebaiknya melakukan
pemantauan, pembinaan, dan pelatihan mengenai penyusunan

rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) kepada setiap guru dengan bertanggung jawab sehingga terbentuk
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang baik dan matang demi keberlangsungan
kegiatan pembelajaran di sekolah sesuai ketentuan.
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STUDI TENTANG MATERI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
Rian Santoso1
Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami hakikat keterampilan berpikir kritis; (2)
memahami hakikat materi pembelajaran yang baik; dan (3) memahami hubungan antara
materi pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan
berupa hasil-hasil penelitian dan buku-buku teks dan literatur-literatur lain yang relevan.
Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi. Prosedur penelitian melalui
langkah-langkah yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan
tahap penyusunan laporan penelitian.
Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu para peserta didik mampu berpikir
kritis dan kreatif serta menemukan solusi “win-win” atas permasalahan-permasalahan seharihari melalui materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kata kunci:

Materi pembelajaran, keterampilan berpikir kritis

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Critical thinking and problem solving menjadi unsur penting jika manusia ingin
bertahan hidup di abad ke-21. Berpikir kritis sebagai unsur karakter bangsa yang cerdas harus
dikembangkan di dunia persekolahan sampai perguruan tinggi. Secara teoretis, siswa
memahami kaidah-kaidah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Secara praktis, siswa
mampu melaksanakan sikap demokratis dan berpikir kritis dalam kehidupan masyarakat.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu bukan hanya memberikan informasi yang
bersifat kognitif, tetapi juga harus menitikberatkan pada aspek afektif dan psikomotor.
B. Rumusan Masalah
679

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

1.

Apa hakikat berpikir dan pemikiran kritis itu?

2.

Bagaimana menyusun materi pembelajaran yang baik dan benar?

3.

Bagaimana menyusun materi pembelajaran yang mengembangkan keterampilan
berpikir kritis?

C. Tujuan Penelitian
1.

Memahami hakikat berpikir dan pemikiran kritis.

2.

Memahami cara menyusun materi pembelajaran yang baik dan benar.

3.

Memahami penyusunan materi pembelajaran yang dapat mengembangkan
keterampilan berpikir kritis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2018. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa Sekolah Menengah Atas
karena hasil dan pembahasan dalam penelitian berada dalam ruang lingkup kurikulum
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Atas. Objek-objek
penelitian sekaligus variabel-variabel dalam penelitian ini adalah materi pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan keterampilan berpikir kritis sesuai dengan
kurikulum nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kurikulum global
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Oxfam House yang digunakan sebagai pembanding
terhadap kurikulum nasionalnya. Penggalian data didapat dari buku-buku teks maupun
literatur-literatur yang terkait dengan variabel-variabel penelitian serta hasil-hasil penelitian
relevan yang digunakan sebagai penguat dan pengayaan data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Berpikir Kritis
1.

Definisi

a.

Menurut John Dewey270

270

Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm. 2
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John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan edukator berkebangsaan AS.
Beliau dipandang sebagai “bapak” tradisi berpikir kritis modern. Ia menamakan kegiatan
berpikir kritis sebagai berpikir reflektif.
Berpikir reflektif adalah “pertimbangan yang aktif, persisten (terus-menerus),
dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja
dipandang dari sudut-sudut alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan
lanjutan yang menjadi kecenderungannya.”
b.

Menurut Edward Glaser 271
Edward Glaser adalah salah seorang penulis Watson-Glaser Critical Thinking
Appraisal (uji kemampuan berpikir kritis yang paling banyak dipakai di seluruh dunia).
Berpikir kritis adalah (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang
masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2)
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran logis; dan (3)
semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.
Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau
pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan
lanjutan yang diakibatkannya.

c.

Menurut Robert Ennis272
Berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus
untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.

d.

Menurut Richard Paul273
Berpikir kritis adalah mode berpikir –mengenai hal, substansi, atau masalah apa
saja– yang si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara
terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standarstandar intelektual padanya.
Definisi beripikir kritis menurut Richard Paul ini menekankan pada
pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui “berpikir tentang pemikiran diri
sendiri” atau yang sering disebut metakognisi.

e.

Menurut Michael Scriven274

271

Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm. 2, hlm. 3
272
Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm. 4
273
Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm.
274
Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm.
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Berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap
observasi dan komunikasi serta informasi dan argumentasi.
Scriven berargumen bahwa berpikir kritis merupakan kompetensi akademis yang
mirip dengan membaca dan menulis dan hampir sama pentingnya.
2.

Dimensi Berpikir Kritis275

a.

Pengetahuan akan serangkaian pertanyaan kritis yang saling terkait.

b.

Kemampuan melontarkan dan menjawab pertanyaan kritis pada saat yang tepat.

c.

Kemauan untuk menggunakan pertanyaan kritis tersebut secara aktif.

3.

Keterampilan-keterampilan Penting dalam Berpikir Kritis

a.

Daftar keterampilan berpikir kritis menurut Edward Glaser 276

1) Mengenal masalah.
2) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah itu.
3) Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan.
4) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan.
5) Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas.
6) Menganalisis data.
7) Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan.
8) Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah.
9) Menarik kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan.
10) Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil.
11) Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih
luas.
12) Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu dalam
kehidupan sehari-hari.
b.

Daftar keterampilan berpikir kritis menurut Alec Fisher 277

275

M. Neil Browne dan Stuart M. Keeley (penerj.: Brian R. Daffi), Pemikiran Kritis; Panduan untuk
Mengajukan dan Menjawab Pertanyaan Kritis (Edisi Kesepuluh), (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 2 s.d.
3
276
Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009).,
hlm. 7
277
Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm. 8

682

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

1) Mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang dipikirkan (alasanalasan dan kesimpulan-kesimpulan).
2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi.
3) Mengklarifikasi dan menginterpretasi pernyataan-pernyataan dan gagasangagasan.
4) Menilai akseptabilitas (kredibilitas dan klaim).
5) Mengevaluasi argumen-argumen yang beragam jenisnya.
6) Menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan penjelasan-penjelasan.
7) Menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan-keputusan
8) Menarik inferensi-inferensi.
9) Menghasilkan argumen-argumen.
4.

Metode berpikir kritis
a.

Metode spons
Metode spons berarti menyerap pengetahuan seperti spons menyerap
air.
1) Keunggulan
a)

Semakin banyak menerima informasi, semakin mampu untuk
memahami kepelikannya.

b) Proses yang pasif sehingga tidak membuat otak bekerja keras.
2) Kekurangan
Tidak memberi petunjuk untuk memutuskan dan mendapatkan
informasi mana yang dapat dipercaya atau tidak.
b.

Metode mendulang emas
1) Perbedaan metode mendulang emas dengan metode spons
Pendekatan spons menekankan penyerapa pengetahuan, sedangkan
pendekatan mendulang emas mengutamakan interaksi yang aktif dengan
suatu pengetahuan seiring dicerapnya pengetahuan itu.
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5.

Berpikir kritis-kreatif278
Berpikir kritis kadang-kadang dirujuk sebagai berpikir kritis-kreatif. Dua
alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu istilah berpikir kritis sering dianggap
bernada negatif dan kemahiran dalam mengevaluasi argumen dan gagasan sering
kali kita harus imajinatif dan kreatif mengenai kemungkinan-kemungkinan dan
pertimbangan-pertimbangan alternatif yang lain.
Berpikir kritis adalah sejenis berpikir evaluatif, baik itu kritik maupun
berpikir kreatif, yang secara khusus berhubungan dengan kualitas pemikiran atau
argumen yang disajikan untuk mendukung serentetan tindakan atau keyakinan.

B. Materi Pembelajaran
1.

Definisi
Materi pembelajaran merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam proses

pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang
harus dikuasai oleh siswa sesuai kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar
kompetensi setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran
merupakan komponen penting dalam semua proses pembelajaran, termasuk proses
pembelajaran PPKn.
2.

Pengembangan Materi Pembelajaran
a.

Prinsip-prinsip pengemasan materi pembelajaran279
1) Novelty, berarti suatu pesan akan bermakna apabila bersifat mutakhir atau
baru.
2) Proximity, berarti pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman
siswa.
3) Conflict, berarti pesan yang akan disajikan bisa menggugah emosi siswa.
4) Humor, berarti pesan yang disampaikan bisa menampilkan kesan lucu.

278

Alec Fisher (penerj.: Benyamin Hadinata), Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm.
279
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cetakan Keenam), (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 150 s.d. 151

684

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

b.

Pertimbangan teknis dalam mengemas materi pembelajaran 280
1) Kesesuaian dengan tujuan yang dicapai
Dalam pendekatan sistem, tujuan adalah komponen utama dalam
proses pembelajaran. Oleh sebab itu, sebelum mengemas materi pelajaran,
terlebih dahulu menentukan tujuan dalam bentuk perubahan perilaku
umum (goals) dan perilaku terukur dalam indikator (objectives).
2) Kesederhanaan
Bahan pelajaran dikemas agar mempermudah siswa dalam belajar.
Keserdehanaan dapat dilihat dari bentuk penyajian dan pengemasannya.
3) Unsur-unsur desain pesan
Pengemasan bahan ajar terdapat unsur gambar dan caption agar
lebih mudah dipahami siswa. Akan tetapi, pengemasan materi yang hanya
terdiri atas gambar dan caption dapat mengurangi makna penyajian
informasi.
4) Pengorganisasian bahan
Bahan pelajaran disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan
atau secara induktif agar lebih mudah dipahami.
5) Petunjuk cara penggunaan
Pengemasan materi mesti mencantumkan petunjuk cara
penggunaannya.

C. Hubungan Materi Pembelajaran dengan Keterampilan Berpikir Kritis
Materi pelajaran keterampilan berpikir kritis mencakup hal-hal sebagai
berikut.281
1.

Membedakan fakta yang dapat diuji dengan tuntutan nilai yang berlaku.

280

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cetakan Keenam), (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 151 s.d. 152
281
Cece Wijaya, Pendidikan Remedial; Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia (Cetakan
Kelima), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 82
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2.

Membedakan informasi relevan dan tidak relevan serta tuntutan atau alasanalasannya.

3.

Menentukan ketelitian fakta dari sebuah pernyataan.

4.

Menentukan derajat kredibilitas sumber.

5.

Mengidentifikasikan argumen yang bersifat ganda.

6.

Mengidentifikasikan asumsi yang tidak dinyatakan.

7.

Mendeteksi penyimpangan-penyimpangan/bias.

8.

Mengidentifikasi buah pikiran yang keliru agar menjadi logis.

9.

Memperkenalkan ketertautan logis dalam reasoning.

10. Menentukan besarnya kekuatan argumentasi dan tuntutannya.

KESIMPULAN
Keterampilan berpikir kritis diperlukan untuk membentuk warga negara yang baik dan
cerdas. Berpikir kritis kritis itu sendiri adalah suatu sikap mau berpikir secara mendalam
tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang;
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran logis; dan semacam suatu
keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. Jadi, ada tiga dimensi berpikir
kritis, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Materi pembelajaran adalah salah satu komponen untuk membentuk keterampilan
berpikir kritis siswa dalam rangka menyiapkan warga negara yang baik dan cerdas.
DAFTAR PUSTAKA
Browne, M. Neil dan Stuart M. Keeley. 2012. Pemikiran Kritis; Panduan untuk
Mengajukan dan Menjawab Pertanyaan Kritis (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Indeks
Fisher, Alec. 2009. Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar. Jakarta: Erlangga
Sanjaya, Wina. 2013. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cetakan Keenam).
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Wijaya, Cece. 2010. Pendidikan Remedial; Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya
Manusia (Cetakan Kelima). Bandung: Remaja Rosdakarya
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STRATEGI PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) OLEH DINAS
SOSIAL KOTA SURAKARTA

283

Rinanda Yesi Argasari282
Universitas Sebeleas Maret, Surakarta
Rinandayesi97@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui strategi pemenuhan hak atas
kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) oleh Dinas
Sosial Kota Surakarta, (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghamat Dinas
Sosial dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis,
gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di Kota Surakarta. Penelitian ini di lakukan pada
Dinas Sosial Kota Surakarta menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Sumber
data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, diperoleh dari pegawai dan data
dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
wawancara, observasi, dokumen dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis kemudian disimpulkan
sesuai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) strategi
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (
PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta sudah cukup baik. Terdapat empat macam
kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
perlindungan sosial. Dimana dalam pemenuhan hak atas masing-masing kesejahteraan sosial
bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) tersebut, dinas sosial telah
membentuk tim dan menjalin kerjasama dengan Satpol PP, Polresta, RSJD Kota Surakarta,
RSUD Dr. Moewardi Surakarta, LK3 (Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga), TKSK
(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Griya PMI Peduli dan dari Dinas Sosial Kota
Surakarta itu sendiri. (2) faktor pendorong pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi
PGOT adalah untuk menciptakan kondisi yang baik dan teratur. Faktor dari latar belakang
pendidikan. Saran yang diberikan peneliti adalah di harapkan pemerintah dapat memberikan
bantuan pengadaan rumah singgah bagi PGOT dan memberikan bantuan alokasi dana yang
cukup untuk memaksimalkan usaha pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi PGOT.
Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, PGOT, Dinas Sosial
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

282
283

Mahasiswa Program Studi PPKn UNS Tahun 2015
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
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Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa hadir di tengahtengah masyarakat, khususnya di negara Berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu
masalah yang sampai saat ini masih belum dapat dituntaskan oleh pemerintah. Padahal
penanggulangan kemiskinan merupakan amanah dari UUD 1945 yang terus dilaksanakan oleh
Pemerintah bersama sama dengan Pemerintah Daerah dan oganisasi masyarakat sipil seperti
LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan dan masyarakat miskin. 284
Permasalahan sosial yang ada di Indonesia hingga saat ini makin kompleks masih
tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS mendorng
Pemerintah Indonesia untuk berfikir dalam mencari solusi yang tepat. 285 Sasaran utama
pembangunan atas kesejahteraan sosial ditujukan bagi para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan oleh karena itu tidak
dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rokhani dan sosial) secara memadai, layak dan wajar.
Terkait dengan wewenang dan tugas pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi
pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) oleh Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Kota Surakarta memberikan wewenang kepada Dinas Sosial untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut. Wewenang dan tugas pokok Dinas Sosial dalam memberikan
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar
(PGOT) tercantum di dalam Peraturan Walikota No. 27 c tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkatan daerah Kota Surakarta yang
terdapat dalam pasal 26 dan 27 (terdapat dalam lampiran ke IX)286 . Untuk melaksanakan
tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Walikota tersebut dalam pemenuhan hak atas
kesejahteraan sosial, Dinas Sosial mendasarkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.

284

R Agung Laksono, Menuju Indonesia Emas, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R,
Jakarta Pusat, 2013, hlm 45.
285
Ani Mardiyati, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Prespektif Sosial Budaya, Media
Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 3 No 1, 2015, hlm 80.
286
Peraturan Walikota No 27 C Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja, Perangkatan Daerah Kota Surakarta
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Dengan ditetapkannya tugas pokok Dinas Sosial tersebut, maka diharapkan Dinas
Sosial Kota Surakarta dapat menyadari akan tanggung jawabnya dengan apa yang telah
ditetapkan

sebagai tugas pokoknya tersebut dalam memberikan pemenuhan hak atas

kesejahteraan sosial terutama bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).
Kota Surakarta yang sering dikenal dengan sebutan Kota Solo, mempunyai daftar
PGOT yang cukup banyak di setiap tahunnya. Berikut adalah tabel tentang daftar banyaknya
PGOT di Kota Surakarta pada tahun 2015-2017.
Banyaknya Penyandang Tuna Sosial Menurut Jenisnya di Kota Surakarta
Tahun 2015-2017
No

Tahun

Lansia Terlantar

Pengemis dan

Anak Terlantar

Gelandangan
1

2015

390

74

110

2

2016

385

71

196

3

2017

204

68

306

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2015-2017
Menurut Teori “Person in Environment”, menyebutkan bahwa manusia itu selalu
berkaitan erat dengan lingkungannya, komunitasnya, kondisi ekonomi atau bahkan kebijakan
pemerintah.287 Hal ini sesuai dengan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang
terlaantar di Surakarta sebagai masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks. Sangat
sulit bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menghilangkannya. Pada satu sisi mereka
berkaitan erat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi sistem
pencaharian. Disisi lain pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan hal yang
mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang lain.yang sedang menggunakan
fasilitas jalan raya.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui tentang
Strategi Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang
Terlantar (PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta
B. Rumusan Masalah

287

Miftachul Huda,Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 93
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Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan
dan orang terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surakarta?
2. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial dalam memenuhi hak
atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di
Kota Surakarta?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi pemenhuhan hak atas
kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh dinas sosial Kota
Surakarta. (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial
dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan
orang terlantar ( PGOT) di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif.
Penelitiaan ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosiak Kota Surakarta yang dilaksanakan
pada 27 Maret 2018 – 16 April 2018. Subjek penelitian ini adalah Pengemis, Gelandangan
dan Orang Terlantar (PGOT) yang ada di Kota Surakarta. Sementara itu, Objek dari penelitian
ini adalah pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial yang berupa ( Rehabilitasi Sosial, Jaminan
Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial). Sumber Data dari penelitian ini adalah
: Pegawai Dinas Sosial yang dimaksud adalah Bapak Triman selaku tim sie Kesejahteraan
Dinas Sosial Kota Surakarta khusus penanganan anak jalanan (sumber data primer). Dokumen
yang dimaksud adalah data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(sumber data sekunder). Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini adalah Observasi,
digunakan untuk pengumpulan data terhadap kegiatan yang dilakukan dinas sosial dalam
memenuhi hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar
seperti kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial. Wawancara, dilakukan kepada pegawai Dinas Sosial. Tujuan dilakukannnya
wawancara adalah untuk mengungkap data atau menggali data yang sulit ditemukan ketika
menggunakan observasi. Dokumentasi, Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan teknik
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pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada seperti data jumlah
penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Strategi Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial Bagi Pengemis, Gelandangan
dan Orang Terlantar (PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta
Menurut Hardy, Langley, dan Rose strategi dipahami sebagai rencana atau kehendak
yang mendahului dan mengendalikan kegiatan. Pendapat lain mengatakan bahwa strategi
merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan
kegiatan atau tindakan. 288 Strategi yang berhasil memiliki 4 unsur uatama, yaitu : Pertama,
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang
Panjang. Kedua, Strategi didasarkan pada pemahaman yang dalam terhadap lingkungan
eksternal. Ketiga, Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai
kemampuan internal organisasi maupun individu. Keempat, Strategi dilaksanakan dengan
resolusi, koordinasi serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari
semua anggota organisasi.
Dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun sebelumnya agar proses pencapaian
tujuan dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan
dan orang terlantar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mengarah pada apa yang
diharapkan. Dalam perencanaan tersebut perlu disusun suatu strategi sehingga tujuan dapat
dicapai secara maksimal, efektif dan efisien. Efektif berarti dapat melaksanakan proses
pencapaian tujuan dengan langkah yang tepat sasaran dan effisien berarti dalam prosesnya
dapat berjalan dengan cepat, hemat, tepat waktu, tidak membuang tenaga yang digunakan dan
tidak dirugikan. Penggunaan strategi yang tepat dalam menjamin kesejahteraan sosial akan
mewujudkan masyarakat yang lebih baik lagi dimana kebutuhan dasar yang diperlukan bagi
masyarakat rentan dapat terpenuhi dengan baik dan mereka dapat menikmati hak nya sebagai
warga negara Indonesia.
Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat
288

Abdul Majid. Strategi Pembelajaran.PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 3.
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melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan pengertian tersebut, hal ini sesuai dengan Teori
Basic Needs

yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdall , yang menyatakan bahwa

“memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan cara memenuhi segala kebutuhan
dasar masyarakat, khusunya masyarakat miskin (sandang, pangan, papan, perumahan, serta
akses terhadap pelayanan public seperti kesehatan, pendidikan, air bersih transportasi, dll).
Penyelenggaraan atas Kesejahteraan Sosial meliputu : Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial. 289
PGOT atau pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah orang yang termasuk
dalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS. Menurut pusat data dan
informasi kesejahteraan sosial oleh Kementrian Sosial RI, yang dimaksud PGOT adalah 290 :
a. Pengemis merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta
ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengaharapkan belas kasian
orang lain.
b. Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta menggembara di tempat
yang umum.
c. Orang terlantar, pemerintah membedakan beberapa jenis :
1) Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 tahun kebawah yang
ditelantarkan rangtuanya dan atau berada didalam keluarga tidak mampu oleh
orangtua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan
pembinaan dan perlindungan bagi anak anak sehingga hak-hak dasarnya semakin
tidak terpenuhi serta anak diekspoitas untuk tujuan-tujuan tertentu.
2) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan
ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga.

289

290

Undang-Undamg No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Mumu Suherlan, Panduan Pendataan PMKSdan PSKS, Kementrian Sosial RI, Jakarta,
2013, hlm 7-8
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3) Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di
jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
4) Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau
lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pemerintah daerah diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintahan pusat untuk
menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah nya masing-masing. Kemudian pemerinah
daerah kota Surakarta melalui Peraturan Walikota No. 27 c tahun 2016

memberikan

wewenang kepada Dinas Sosial untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial
bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan
wewenang tersebut Dinas Sosial mendasarkan pada aturan hukum yang terdapat dalam
Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menururt Undang-Undang
tersebut penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial itu meliputi :
a. Rehabilitasi Sosial
Rehablitasi Sosial merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan

masyarakat.

Rehabilitasi

sosial

dimaksudkan untuk

memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.291 Pemenuhan hak atas rehabilitasi sosial oleh
dinas sosial dilakukan dalam bentuk melihat permasalahan penerima manfaat. Sehingga
penerima rehabilitasi terhadap Pengemis, gelandangan dan orang terlantar itu dibedakan
tergantung pada permasalahannya, kemudian setelah itu dirujukan kepada Balai Rehabilitasi
Sosial dimana Dinas Sosial itu menjalin kerjasama mitra dengan swasta yaitu dengan
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berbentuk seperti panti dan non panti yang
dimiliki swasta namun secara legalitas atau secara hukumnya sudah memenuhi persyaratan.
Conthnya seperti panti rehabilitasi psikotik di Solo terdapat 4 panti yaitu, Budi Insani, Griya
Trisna,, Laras Utami dan Griya PMI dan bekerja sama dengan RSJ di Kentingan. Untuk
pengemis akan diberikan pelatihan sebagai modal keterampilan usaha. Untuk gelandangan

291

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
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dinas sosial akan mengirimkan ke panti-panti sosial, setidaknya mereka mendapatkan makan
dan tempat tidur dengan layak dan nyaman. Serta menawarkan adanya sekolah gratis.
b. Jaminan Sosial
Sistim jaminan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan,
memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistim.. 292
Pemenuhan hak atas jaminan sosial oleh dinas sosial dilakukan dalam bentuk adanya
kerjasama dari Dinas Sosial dengan Rumah Sakit Dr Moewardi yang berkaitan dengan
masalah kesehatan. Sehingga apabila pada saat melakukan Razia atau ada petugas yang
menemukan PGOT yang sedang sakit maka Rumah Sakit Dr Moewardi menjadi rujukan
supaya PGOT tersebut dirawat disana. Kemudian apabila mendapati PGOT yang pskikotik
maka PGOT yang terjaring tersebut langsung dirujukan ke RSJ atau Griya PMI untuk
diberikan obat dan perawatan.

Untuk orang terlantar yang tidak mempunyai asuransi

kemudian dari dinas sosial menyediakan adanya SKOT atau Surat Keterangan Orang
Terlantar kemudian dimaksukkan kedalam panti, dan didalam panti tersebut orang terlantar
itu akan dimasukukan dalam KK panti kemudian baru dimasukkan dalam Catatan Sipil yang
akan menghasilkan NIK (hanya diberikan utuk 1 orang 1) dan itu lah yang digunakan untuk
mendapatkan pelayanan dari BPJS.
c. Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pendekatan pengembangan masyarakat dilakukan dalam proses yang memberdayakan.293
Pemenuhan hak atas pemberdayaan sosial dilakukan dinas sosial dengan bekerja sama
kepada panti-panti sosial yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan
sebagai modal dalam usaha saja, hal itu diharapkan supaya mereka tidak kembali ke jalan lagi.
d. Perlindungan Sosial

292

293

Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah introduksi, Rajawali Pers, Jakarta,
2008, hlm 40
Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 248
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Perlindungan sosial merupakan segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang
dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan baik yang bersifat
fisik, ekonomi maupun sosial terutama dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. 294
Pemenuhan hak atas perlindungan sosial oleh dinas sosial dilakukan dalam bentuk
bantuan sosial yang sudah dijelaskan tadi yaitu pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan
sebagai modal usaha, memberikan usaha bantuan untuk masalah kesehatan dan asuransi
kesehatan, bantuan untuk rehabilitasi sosial, bantuan untuk mendapatkan pendidikan atau
sekolah gratis. Kemudian untuk bantuan advokasi sosial dan bantuan hukum dinas sosial
bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dinas sosial
menfasilitasi adanya advokasi kemudian juga terdapat untuk konsultasi secara psikolog.
Dalam pemberian pelayanan bantuan hukum itu dibagi menjadi 2, ada yang membayar dan
ada yang gratis dengan pengacara yang berkualitas.
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Dinas Sosial dalam Memenuhi Hak Atas
Kesejahteraan Sosial bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
1. Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat memberikan dorongan untuk
mencapai tujuan serta supaya tujuan tersebut dapat tepat sasaran dalam memberikan
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang
terlantar, faktor pendukung Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut :
4. Menciptakan kondisi yang baik dan teratur
Factor pendukung untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial
adalah untuk menciptakan kondisi yang baik didalam masyarakatdan juga untuk
membantu pengemis, gelandangan dan orang terlantar dalam memenuhi segala
kebutuhan hidupnya. Apabila kesejahteraan mereka dapat terpenuhi dengan baik,
maka akan dapat mengurangi populasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar
di Kota Surakarta.
2. Faktor penghambat merupakan suatu hal yang menjadi hambatan dari Dinas Sosial
untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam memberikan pemenuhan hak atas
kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar, faktor
penghambat Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut :

294

Edi Suharto Ph.D, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, alfabeta, Bandung, 2013, hlm 50
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a. Sarana dan Prasarana
Factor kendala dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial
adalah karena tidak adanya rumah singgah. Rumah singgah diperlukan untuk
menampung PGOT yang sudah terjaring pada saat Razia.
b. Modal atau Dana
Meskipun biaya pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial di peroleh melalui
APBD dan APBN, tetapi tetap saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk
mencapai tujuan tersebut secara maksimal.
c. Faktor dari latar belakang pendidikan
Jadi para pegawai Dinas Sosial harus bisa menyesuaikan dengan situasional
(menyesukaikan focus, lokus nya). Siapa yang dihadapinya, dimana lokasi yang
dihadapi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pegawai dinas
sosial harus dapat pandai menyesuaikan diri dengan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis gelandangan dan
orang terlantar (PGOT) menurut pendapat saya, cukup baik sudah mencakup 4 unsur
keberhasilan suatu strategi. Dimana pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial dibagi
menjadi 4 jenis yaitu :
a. Rehabilitasi Sosial : dilakukan dalam bentuk melihat permasalahan penerima
manfaat. Sehingga penerima rehabilitasi terhadap Pengemis, gelandangan dan
orang terlantar itu dibedakan tergantung pada permasalahannya. Dimana Dinas
Sosial bekerjasama dengan sector swasta yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial
atau LKS yang berbentuk panti dan non panti. Dinas Sosial juga melakukan
beberapa pelatihan untuk menambah modal keterampilan dalam usaha.
b. Jaminan Sosial : Dinas Sosial menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit
Moewardi, RSJ dan Asuransi BPJS. Sehingga apabila didapati pengemis,
gelandangan dan orang telantar yang sedang sakit rujukannya langsung ke Rumah
Sakit Moewardi, dan apabila didapati pengemis, gelandangan dan orangterlantar
yang mengalami gangguan jiwa maka rujukannya langsung dibawa ke RSJ dan
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Griya PMI. Untuk pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang tidak
mempunyai asuransi maka Dinas Sosial membantu memberikan asuransi dengan
BPJS.
c. Perberdayaan Sosial : Pemenuhan hak atas pemberdayaan sosial dilakukan dinas
sosial dengan bekerja sama kepada panti-panti sosial yang bersangkutan dalam
bentuk pemberian pelatihan keterampilan sebagai modal dalam usaha.
d. Perlindungan Sosial : Dinas Sosial menyediakan adanya bantuan sosial, bantuan
advkasi dan bantuan hukum serta juga menyediakan adanya konsultasi secara
psikolgis. Dimana bantuan hukum tersebut di bagi menjadi dua pelayanan yaitu
secara gratis dan membayar, dengan menggunakan pengacara-pengacara yang
berkualitas.
2. Faktor pendukung adanya usaha untuk memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan
sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah untuk menciptakan suatu
kondisi yang baik dan teratur. Sementara itu, faktor penghambat adanya usaha
pemenuhan ha katas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang
terlantar adalah sarana prasarana, modal dan dana serta factor dari latar belakang
pendidikan.
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan diatas strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi
pengemis, gelandangan dan orang terlantar sudah cukup baik. Hanya saja di harapkan
Pemerintah dapat memprioritaskan pengadaan rumah singgah bagi PGOT, serta dapat
memberikan alokasi dana yang cukup untuk memaksimalkan usaha pemenuhan hak atas
kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
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ABSTRAK
Salah satu hal penting dalam menunjang hasil belajar yang hendak dicapai yaitu
dengan penerapan suatu model pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk
dapat menguasai berbagai model pembelajaran umtuk menumbuhkan motivasi belajar siswa
dan menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, efektif serta menyenangkan. Salah
satunya adalah model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning). Contextual
Teaching Learning adalah salah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat
menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam mengumpulkan data dan fakta penunjang
guna memperjelas pembahasan mengenai implementasi model CTL (Contextual Teaching
Learning) terhadap hasil belajar diperoleh dari sumber data sekunder melalui metode studi
pustaka. CTL (Contextual Teaching Learning) menuntut guru dalam memaksimalkan segala
kompetensi dan keterampilan mengajar dengan memperhatikan kondisi nyata yang ada pada
siswa, sehingga mampu mendorong minat dan motivasi belajar siswa menjadi aktif serta
kreatif yang terwujud dalam hasil belajar maksimal.
Kata kunci : Hasil Belajar, CTL (Contextual Teaching Learning)
PENDAHULUAN
Sistem pendidikan nasional memiliki sasaran dan tujuan sebagai alat yang sangat
penting dalam mencapai serta mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Untuk dapat
mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu mata pelajaran di sekolah yang memegang peranan
penting adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKn merupakan
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salah satu mata pelajaran wajib bagi setiap jenjang persekolahan 296 dan dinilai sangat
berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan pemahaman pengetahuan bagaimana menjadi
seorang Warga Negara Indonesia yang baik berlandaskan Pancasilan dan Undang-undang
Dasar 1945.297
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah
mendapatkan tingkat perhatian dan antusiasme siswa yang kurang dan menganggap mata
pelajaran PPKn membosankan.298 Ketidaksesuaian antara materi pembelajaran yang cukup
banyak dan penerapan model pembelajaran yang dirasa kurang sesuai untuk menyampaikan
materi pembelajaran tersebut menjadi hambatan lain dalam meperoleh hasil belajar yang
diharapkan.
Semua faktor-faktor tersebut secara otomatis akan berimbas pada hasil belajar siswa
nantinya. Selain itu, kemampuan siswa satu dengan siswa lain yang tentunya berbeda, maka
akan menyebabkan perbedaan dalam penyerapan materi pembelajaran dan perolehan hasil
belajar. Tentu saja, situasi seperti itu akan menjadi hal yang sulit bagi guru maupun siswa
dalam menyamakan tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat
masalah tersebut menjadi suatu karya tulis yang akan membahasnya secara lebih lanjut
melalui studi kasus tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran
kooperatif : Contextual Teaching Learning (CTL) khususnya dalam pembelajaran Pendidikan
Pancasilan dan Kewarganegaraan (PPKn) persekolahan. Penerapan model pembelajaran
tersebut memperhatikan kondisi nyata yang ada pada siswa, dan konsep belajar yang
membantu guru mengaitkan anatara materi dan mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari
dengan melibatkan tujuh komponen utama pelajran efektif299 sehingga diharapkan suasana
pembelajaran menjadi lebih hidup dan dapat meningkatkan minat maupun motivasi belajar

296

Sainudin, d. (2015). Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Melalui Belajar
Kelompok Peda Siswa Kelas V SD Inpres Kayuku Rahmat. Jurnal Kreatif Tadulaku Volume 4 No 12 , 189.
297
Ibid.
298
Taukhid, H. (2016). Peningkatan Minat dan Hasil Belajar PKN Melalui Pembelajaran Kontekstual Dengan
Teknik Learning Community Pada Siswa Kelas V Di SD Negeri Babadan Semester 2 Tahun Pelajaran
2015/2016. Jurnal Refleksi Adukatika Volume 6 No 2, 181.
299
Nurhadi, dkk. 2002. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan Penerapannya
dalam KBK. Universitas Negeri Malang. Malang.

700

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

siswa yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap hasil belajar yang diperoleh. Suatu kelas
dikatakan tuntas jika presentase klasikal yang dicapai adalah 80% dari keseluruhan jumlah
siswa yang terdapat dalam kelas tersebut. Suatu kelas dikatakan tuntas belajar individu jika
prosentase daya serap individu sekurang-kurangnya 65%.300
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data pendukung
penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data yang berasal
dari buku, jurnal maupun internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak.
Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di
dalam buku, jurnal maupun internet tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam
penelitian yang relevan dengan permasalahan.
Kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data dari berbagai sumber. Selanjutnya
melakukan penyajian hasil analisis data dalam bentuk karya tulis yang dipaparkan secara
deksriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) Beserta Kelebihannya
Model Pembelajaran CTL menurut Sanjaya menyatakan bahwa belajar dalam CTL
bukan hanya sekadar duduk, mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses
berpengalaman secara langsung. Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk
menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan
nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 301
Sedangkan menurut Blanchard

mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual

adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman
sesungguhnya. 302
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Kelebihan dari model pembelajaran CTL yaitu sebagai berikut :303
a.

Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi
yang dimiliki sisiwa sehingga sisiwa terlibat aktif dalam PBM.

b.

Siswa dapat berfikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu
isu dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih kreatif.

c.

Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari.

d.

Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru.

e.

Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

f.

Membantu siwa bekerja dengan efektif dalam kelompok.

g.

Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun kelompok.

B. Komponen Contextual Teaching Learning (CTL)
Beberapa komponen utama dalam pembelajaran Kontekstual menurut Johnson, yang
dapat di uraikan sebagai berikut :304
1. Melakukan hubungan yang bermakna (Making Meaningful Connections)
Keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan
pengajaran kontekstual. Ketika siswa dapat mengkaitkan isi dari mata pelajaran akademik
atau dengan pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan makna, dan makna memberi
mereka alasan untuk belajar. Mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang
membuat proses belajar menjadi hidup dan keterkaitan inilah inti dari CTL.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti (Doing Significant Works)
Model pembelajaran ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang
dilakukan di dalam kelas harus punya arti bagi siswa sehingga mereka dapat mengkaitkan
materi pelajaran dengan kehidupan siswa.
3. Belajar yang diatur sendiri (Self-Regulated Learning)
Pembelajaran yang diatur sendiri, merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri,
melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari dengan
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cara-cara yang berarti bagi siswa. Pembelajaran yang diatur siswa sendiri, memberi kebebasan
kepada siswa menggunakan gaya belajarnya sendiri.
4. Bekerjasama (Collaborating)
Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam
kelompok, membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka
memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi.
5. Berpikir kritis dan kreatif (Critical dan Creative Thinking)
Pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir
tahap tinggi, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar
secara teratur, kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah menarik keputusan,
memberi keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah. Berpikir kreatif adalah suatu
kegiatan

mental

untuk

meningkatkan

kemurnian,

ketajaman

pemahaman

dalam

mengembangkan sesuatu.
6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (Nuturing The Individual)
Dalam pembelajaran kontekstual siswa bukan hanya mengembangkan kemampuankemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga aspek-aspek kepribadian: integritas
pribadi, sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, motif berprestasi, dsb. Guru dalam
pembelajaran kontekstual juga berperan sebagai konselor, dan mentor. Tugas dan kegiatan
yang akan dilakukan siswa harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya.
7. Mencapai standar yang tinggi (Reaching High Standards)
Pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal,
mencapai keunggulan (excellent). Tiap siswa bisa mencapai keunggulan, asalkan sia dibantu
oleh gurunya dalam menemukan potensi dan kekuatannya.
8. Menggunakan Penilaian yang autentik (Using Authentic Assessment)
Penilaian autentik menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan
keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian autentik
merupakan antitesis dari ujian standar, penilaian autentik memberi kesempatan kepada siswa
untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang sudah
mereka pelajari.

C. Peran Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning) Dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa
703

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Hasil belajar merupakan tujuan utama diselenggarakannya suatu Sistem
Pendidikan Nasional. Perolehan hasil belajar merupakan refleksi suatu proses pembelajaran
yang telah dilaksanakan dalam penyampaian suatu materi pembelajaran. Di dalam proses
pembelajaran tersebut terdapat model, metode, media belajar dan lain sebagainya yang semua
komponen tersebut memangang pengaruh penting dalam tercapainnya hasil belajar secara
maksimal. Salah satu model pembelajaran yang baik adalah Model CTL, jika model
pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn persekolahan maka akan
dapat menciptakan suasana belajar yang hidup.
Sesuai dengan kelebihan dan komponen yang telah dijelaskan, menunjukan
bahwa model CTL apabila berhasil diterapkan dalam suatu proses pembelajaran maka akan
mampu mengasah serta meningkatkan pengetahuan maupun skill siswa. Guru pun melakukan
proses pembelajaran dengan memerhatikan keadaan nyata yang ada pada siswa. Sehingga
mampu menciptakan suasana belajar menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan rasa
nyaman dan menyenangkan tersebut, tentunya akan secara otomatis mendorong minat dan
motivasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran PPKn yang selama ini dinilai masih
kurang diminati oleh siswa dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.
Pada dasarnya semua mata pelajaran memiliki tingkat kesukaran dan bobot masingmasing. Persepsi siswa yang cepat menyimpulkan sendirilah sebenarnya yang telah
menimbulkan penilaian bahwa mata pelajaran PPKn cenderung membosankan dan monoton
ditambah lagi dengan materi yang cukup banyak. Hal tersebut membuat siswa merasa malas
terlebih dahulu sebelum menerima materi pembelajran PPKn. Padahal apabila pembelajaran
PPKn dilaksanakan dengan model dan media belajar yang tepat justru menjadi lebih menarik
dan mampu memaksimalkan kemampuan siswa dalam berbagai ranah pendidikan dengan
mengeksplorasi dan menuntut siswa untuk berpikir lebih lanjut dalam mengaitkan materi yang
didaptkan di sekolah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Membutuhkan waktu yang bertahap dalam implementasi model CTL terhadap suatu
materi pembelajaran agar tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian materi tersebut dapat
dicapai secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah dalam model
pembelajaran CTL untuk dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, yaitu sebagai berikut
:305
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a.

Modeling (pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi – tujuan,
pengarahan – petunjuk, rambu-rambu, contoh)

b.

Questioning (eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan,
evaluasi, inkuiri, generalisasi);

c.

Learning Community (seluruh siswa berpartisipati dalam belajar kelompok dan
individual, otok berpikir dan tangan bekerja, mengerjakan berbagai kegiatan dan
percobaan);

d.

Inquiry (identifikasi, investigasi, hipotesis, generalisasi, menemukan);

e.

Constructivism (membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep-aturan,
analisis-sintesis);

f.

Reflection (reviu, rangkuman, tindak lanjut).

g.

Authentic Assessment (penilaian selama proses dan seusai pembelajaran harus
dilakukan secara objektif dan dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan
hasil yang benar-benar mewakili kompetensi siswa).
Alat ukur untuk mengetahui penigkatan hasil beajar siswa nantinya dapat dilakukan

dengan membandingkan antara dua siklus pembelajaran dan nilai yang diperoleh dari masingmasing siklus tersebut.

KESIMPULAN
Model CTL mengandung banyak sekali kelebihan yang apabila berhasil diterapkan
dalam suatu proses pembelajaran maka akan mampu mengasah serta meningkatkan
pengetahuan maupun skill siswa. Guru pun melakukan proses pembelajaran dengan
memerhatikan keadaan nyata yang ada pada siswa. Sehingga mampu menciptakan suasana
belajar menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan rasa nyaman dan menyenangkan
tersebut, tentunya akan secara otomatis mendorong minat dan motivasi belajar siswa terutama
dalam pembelajaran PPKn yang selama ini dinilai masih kurang diminati oleh siswa
dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Nantinya peningkatan hasil belajar dapat

http://nadhirin.blogspot.com/2013/11/model-pembelajaran-contextual-teaching.html , diakses tanggal 10
April 2018.
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diketahui melalui perbandingan antara dua siklus pembelajaran dan nilai yang diperoleh dari
masing-masing siklus tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas. 2002. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Depdiknas.
Jakarta.
Nadhirin,
2013,
Model
Pembelajaran
Contextual
Teaching
Learning,
http://nadhirin.blogspot.com/2013/11/model-pembelajaran-contextual-teaching.html
, diakses tanggal 10 April 2018.
Nurhadi, dkk. 2002. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL)
dan Penerapannya dalam KBK. Universitas Negeri Malang. Malang.
Rismawati. 2014. Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PKn Dengan
Menggunakan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) Pada Siswa
Kelas IV di SDK Jononun,. Jurnal Kreatif Tadulako Online,Volume 3 dan Nomor 4.
Sainudin, d. (2015). Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Melalui Belajar Kelompok Peda Siswa Kelas V SD Inpres Kayuku Rahmat. Jurnal
Kreatif Tadulaku Volume 4 No 12 , 189.
Taukhid, H. (2016). Peningkatan Minat dan Hasil Belajar PKN Melalui Pembelajaran
Kontekstual Dengan Teknik Learning Community Pada Siswa Kelas V Di SD Negeri
Babadan Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. Jurnal Refleksi Adukatika Volume 6
No 2, 181.
Sanjaya, Wina. 2008. Stategi Pembelajaran. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Trianto. 2011. Model Pembelajaran Terpadu : Konsep, Strategi dan Implementasinya. Bumi
Aksara. Jakarta.

706

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENURUT KTSP 2006
KELAS IX SMP PANCASILA 1 WONOGIRI TAHUN 2016/2017

Rizki Wahyu Lestari
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret , Surakarta
rizkiwahyulestari@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kemampuan guru dalam menyusun
RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun
2016/2017 menurut implementasi pembelajaran kurikulum KTSP 2006, (2) Mendiskripsikan
kesalahan yang ditemukan dalam RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX
SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun 2016/2017 dengan ketentuan rumusan komponen RPP.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif..Subjek penelitian ini ialah guru mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Pancasila 1 Wonogiri yang terdiri dari 1 guru
Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu Drs. Anna Endang S. Objek penelitian ini ialah
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh guru . Data diperoleh melalui
wawancara , observasi ,dokumentasi , lembar penilaian RPP. Keabsahan data diperoleh
dengan triangulasi data . Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik
analisis data kualitatif . Hasil analisis data kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan
penelitian .Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa (1) Berdasarkan analisis lembar
penilaian RPP , subjek peneilitian ini ialah guru kelas IX di SMP Pancasila 1 Wonogiri yaitu
Ibu Drs. Anna Endang S . Analisis hasil penilaian terhadap RPP memperoleh skor 38 dari 68
skor maksimum , dan mendapat nilai 55,88 (2) RPP yang dibuat mengandung kesalahan dan
ketidaksesuaian dengan ketentuan rumusan komponen RPP.
Kata kunci : RPP , Pendidikan Kewarganegaraan , KTSP 2006.
PENDAHULUAN
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah program perencanaan yang disusun
sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran . RPP
dikembangankan berdasarkan silabus

306

. Guru wajib memiliki kompetensi menyusun RPP

sesuai dengan ketetapan pemerintah. Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
menetapkan aturan sebagai berikut:

306

Wina Sanjaya. 2008 . Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , hlm 173.
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1. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata
pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian
kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
2. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya
mencapai KD.
3. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan
sistematis .
Berdasarkan uraian diatas bahwa menyusun RPP merupakan kewajiban seorang guru
hal ini sudah menjadi keharusan . Fenomena yang terjadi di lapangan ialah guru belum
sepenuhnya memiliki kemampuan dalam menyusun RPP . Fenomena ini ditemukan dalam
kegiatan magang 2 yang dilaksanakan di SMP Pancasila 1 Wonogiri . Oleh karena itu peneliti
merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyusunan RPP mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Pancasila 1 Wonogiri. Rumusan masalah yang akan
diangkat adalah: (1) Bagaimana kemampuan guru dalam menyusun RPP mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun 2016/2017 menurut
implementasi pembelajaran kurikulum KTSP 2006 ? , (2) Apa saja kah kesalahan yang
ditemukan dalam RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila
1 Wonogiri tahun 2016/2017?
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas tujuan rumusan masalah
ini ialah : (1) Mengetahui kemampuan guru dalam menyusun RPP mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun 2016/2017 menurut
implementasi pembelajaran kurikulum KTSP 2006 , (2) Mendiskripsikan kesalahan dan
ketidaksesuaian yang ditemukan dalam RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun 2016/2017 dengan ketentuan rumusan komponen
RPP.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Adapun metode
yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
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Karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai analisis
penyusunan RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Pancasila 1 Wonogiri.
Penelitian dilakukan di SMP Pancasila 1 Wonogiri pada tanggal 22 Mei 2017. Subjek
penelitian ini ialah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Pancasila 1
Wonogiri yang terdiri dari 1 guru Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu Drs. Anna Endang
S. Objek penelitian ini ialah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh
guru .
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar penilaian Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KTSP 2006 lembar penilaian yang digunakan berbentuk
skala likert dengan kriteria penilaiannya didasarkan pada rubrik penilaian yang dirancang oleh
peneliti dengan nilai maksimum setiap item pernyataan adalah 4 dan nilai minimum adalah 1.
Skala Likert, kategori respon yang terdiri dari empat, mulai dari sangat kurang , cukup , baik
dan sangat baik dan pemberian skor 1, 2 ,3 ,4 . Dukumen berupa RPP dinilai dengan daftar
ceklis dengan berpedoman rubrik penilaian.. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengumpulkan dokumen berupa RPP dari guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP
Pancasila 1 Wonogiri dan juga dengan melakukan wawancara serta observasi . Keabsahan
data diperoleh dengan triangulasi data . Data yang diperoleh kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis data kualitatif . Hasil analisis data kemudian disimpulkan sesuai
dengan permasalahan penelitian .
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kemampuan Guru Dalam Menyusun RPP Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri Tahun 2016/2017
Menurut Implementasi Pembelajaran Kurikulum KTSP 2006 .
Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan
sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
Kompetensi guru dalam mengajar merupakan hal yang sangat penting karena guru
merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di
sekolah. Salah satu dari kompetensi guru ialah kompetensi pedagogik , yaitu kemampuan
mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
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perancangan dan pelaksa naan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun
kompetensi pedagogik mencakup kemampuan pembelajaran yang meliputi

memahami

peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran,
mengembangkan diri secara profesional307.
Penilaian terhadap RPP menurut kurikulum KTSP 2006 diperoleh melalui analisis
lembar penilaian RPP , subjek peneilitian ini ialah guru kelas IX di SMP Pancasila 1 Wonogiri
yaitu Ibu Drs. Anna Endang S . Analisis hasil penilaian terhadap RPP memperoleh skor 38
dari 68 skor maksimum , dan mendapat nilai 55,88.
Berdasarkan hasil penilaian RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas
IX SMP Pancasila 1 Wonogiri yang memuat komponen rencana pembelajaran dan juga
terdapat skor , yaitu sebagai berikut (1) Perumusan tujuan pembelajaran memuat kejelasan
perumusan yang mendapatkan skor 3 ,kelengkapan cakupan perumusan tujuan A,B,C,D
mendapat skor 1 , kesesuaian dengan kompetensi dasar mendapatkan skor 3, (2) Pemilihan
dan pengorganisasian materi aja yang memuat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
mendapatkan skor 3, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik mendapatkan skor 1 ,
keruntutan dan sistematika materi mendapatkan skor 2 , kesesuaian materi dengan alokasi
waktu mendapatkan skor 2 , (3) Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran yang memuat
kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran mendapatkan
skor 3 , kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan materi pembelajaran
mendapatkan skor 3 , kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan karakteristik
peserta didik mendapatkan skor 2 , (4) Skenario / kegiatan pembelajaran yang memuat
kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran mendapatkan skor
4 , kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran mendapatkan
skor 2 , kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik
mendapatkan skor 2 , kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahapan pembelajaran dan
kesesuaian alokasi waktu mendapatkan skor 3 , (5) Penilaian hasil belajar yang memuat
kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran mendapatkan skor 2 , kejelasan
prosedur penilaian mendapatkan skor 1 , kelengkapan instrumen mendapatkan skor 1, dan
307

PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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skor total yang didapatkan ialah 38 .
B. Kesalahan Yang Ditemukan Dalam RPP Mata Pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri Tahun 2016/2017
Landasan hukum pengembangan RPP ialah 1) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan pasal 20 yang mengemukakan bahwa perencanaan proses
pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat
sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,
dan penilaian hasil belajar; 2) PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses: a) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK),
kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar,
alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan
sumber belajar. b) RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta
didik dalam upaya mencapai KD. c) Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis.
RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian
pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. (Depdiknas: 2007). RPP paling luas
mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang meliputi 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1
(satu) kali pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KTSP SMP Pancasila 1
Wonogiri yang akan dibahas lebih lanjut ialah mengambil KD 1.1, 2.2, 3.2, 4.2 Kelas IX .
1. Perumusan Tujuan Pembelajaran
Dalam Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan tujuan pembelajaran dirumuskan
dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa . Melalui rumusan
tujuan , guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah berakhir suatu
proses pembelajaran308. Perumusan Tujuan Pembelajaran kurang karena pada RPP ini tidak
terdapat tujuan pembelajaran, padahal komponen ini sangat penting untuk (1) memudahkan
dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa
dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri; (2) memudahkan guru memilih
dan menyusun bahan ajar; (3) membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan

308

Ibid , hlm 174.
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media pembelajaran; (4) memudahkan guru mengadakan penilaian. 309 Kesesuaian tujuan
pembelajaran dengan kejelasan perumusan baik karena tidak menimbulkan penafsiran ganda
dan mengandung perilaku hasil belajar. Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri kelengkapan
cakupan perumusan tujuan A,B,C,D dalam perumusan tujuan harus memuat audience (siswa),
behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar), condition (persyaratan yang
harus dipahami agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai), dan degree (tingkat penampilan
yang dapat diterima) namun dalam tujuan pembelajaran RPP mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Kelas IX 2016/2017 SMP Pancasila 1 Wonogiri belum memuat degree dan
condition . Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar sudah baik dan sesuai
dengan kompetensi dasar yang ada.
2. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar
Materi/isi pelajaran berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai siswa
sesuai dengan tujuan pembelejaran , materi harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai
dengan kompetensi yang harus dicapai310. Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar pada
sistematika materi pembelajaran pada RPP hanya terdapat judul materi yang akan diajarkan
saja belum memuat penjelasan materi yang akan diajarkan berdasarkan wawancara dengan
ibu Drs. Anna Endang S “...materi diambil dari kompetensi dasar yang ingin dicapai” ,
kemudian dalam hal alokasi waktu sudah cukup baik . Dalam memilih dan mengorganisasikan
materi sebaiknya guru juga menerapkan teori belajar Ausubel yang dikemukakan oleh David
Ausubel dimana dia adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberi penekanan
pada proses belajar yang bermakna. Teori belajar Ausubel terkenal dengan belajar bermakna
dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Untuk menerapkan teori Ausubel
dalam pembelajaran, menyarankan agar menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan
fase pelaksanaan.311 Dalam fase perencanaan penting dilaksanakannya mendiagnosis dan
mengeteri latar belakang siswa yang akan diajar .

309

Nana Syaodih Sukmadinata , 2002, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
310
Ibid , hlm 174
311

Dadang Sulaiman, 1988, Teknologi Metodologi Pembelajaran, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Dirjen Dikti PPLPTK, hlm. 30.
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3. Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran
Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar
yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar . Media
pembelajaran yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan digunakan sebagai alat dan
bahan kegiatan pembelajaran, media mempunyai kegunaan antara lain memperjelas pesan
agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang , waktu tenaga dan daya indra,
menimbulkan gairah belajar , interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar ,
memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual , auditori
dan kinestetiknya

312

. Menurut Piaget, siswa usia SMP sudah dapat melakukan operasi

formal dimana anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal
abstrak sehingga penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Akan tetapi,
Brunner mengungkapkan dalam teorinya bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya
diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Dalil ini menyatakan
bahwa manipulasi benda-benda diperlukan dalam pengonstruksian pemahaman siswa.313
Hal ini didukung oleh pernyataan Boggan, Harper, dan Whitmire bahwa siswa pada segala
tingkat pendidikan dan kemampuan akan mendapat keuntungan dari penggunaan alat peraga
manipulatif. 314
Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sudah
sesuai dengan apa yang dijadikan tujuan pembelajaran dalam hal sumber belajar guru dan
kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan materi pembelajaran yaitu dengan
menggunakan buku paket Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX , UU , UUD 1945 , artikel
, dan buku-buku sumber lain yang revelan namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai buku
tersebut dan sumber serta media dari KD satu dengan lainnya menggunakan sumber dan
media yang sama . Berdasarkan wawancara dengan ibu Drs. Anna Endang S sumber belajar
yang digunakan yang tercantum dan digunakan saat mengajar ialah LKS atau buku
pendamping dari MGMP. Dalam media pembelajaran karena terkendala oleh perlengkapan
media yang ada . Berdasarkan wawancara dengan ibu Drs. Anna Endang S “... Medianya
312

Daryanto , 2013, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran
, Yogyakarta: Gava Media ,hlm.5.
313

Op. Cit., hlm. 43-45.

Boggan, Matthew , 2010, “Using Manipulatives to Teach Elementary Mathematics”, Journal of Instructional,
3 (1), hlm. 5.
314
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memakai papan tulis, ada LCD tapi harus angkat-angkat dulu, kadang juga menggunakan
gambar yang berkaitan dengan materi. “ dan berdasarkan observasi di lapangan kendala yang
mendukung wawancara tersebut kendala dalam media pembelajaran ialah sarana dan
prasarana yang kurang lengkap .
Kesesuaian sumber belajar/media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik
termasuk belum terlalu bervariasi karena dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
harus membuat media atau sumber belajar yang menarik dan kreatif sehingga menarik peserta
didik merasa senang terhadap pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan namun kenyataanya
dilapangan hanya media pembelajaran dan sumber belajar melalui buku-buku saja tetapi
sebaliknya jika guru menerangkan menggunakan media yang bervariasi dan menyenangkan
seperti audio video atau melihat dan mengamati realita di masyarakat maka peserta didik akan
tertarik untuk mempelajari PPKN dan juga faktor penghambat dalam kurangnya fasilitas
sehingga membuat guru susah dalam menggunakan media teknologi seperti Power Point ,
video atau media audio visual atau yang lain yang berhubungan LCD ataupun pengeras suara
.
4. Skenario atau kegiatan pembelajaran
Strategi adalah rancangan serangkaian untuk mencapai tujuan tertentu , sedangkan
metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi , strategi dan
metode tidak dapat dipisahkan315. Dalam skenario atau kegiatan pembelajaran kesesuaian
strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sangat baik, kesesuaian strategi
dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran dan kesesuaian strategi dan metode
pembelajaran dengan karakteristik peserta didik cukup baik akan tetapi strategi dan metode
yang digunakan dalam RPP KTSP 2006 di SMP Pancasila 1 Wonogiri metode yang digunakan
ceramah ,bervariasi, tanya jawab dan diskusi dalam KD yang satu dengan lainnya. Sedangkan
kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahapan pembelajaran dan kesesuaian alokasi
waktu sangat baik karena kegiatan pembelajaran dalam RPP tersebut sudah terdiri dari
pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dengan pembagian alokasi waktu yang jelas.
5. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan,
menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat
kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek 316. Penilaian juga dapat diartikan
sebagai proses mendapakan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk
dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program
315

316

Wina Sanjaya . Op Cit . hlm 175.
Kusaeri dan Suprananto, 2012. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan , Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 8
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pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah 317. Tujuan penilaian
adalah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan, dikembangkan dan ditanamkan di sekolah serta dapat dihayati,
diamalkan/diterapkan, dan dipertahankan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
penilaian bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang digunakan sebagai feed back /umpan balik bagi guru
dalam merencanakan proses pembelajaran selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk
mempertahankan,
memperbaiki
dan menyempurnakan proses pembelajaran yang
318
dilaksanakan . Evaluasi dalam KTSP diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur
keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil belajar , tetapi juga untuk mengumpulkan
informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa . Adapun karakteristik
dalam
penilaian otentik adalah melibatkan pengalaman nyata (involves real-word
experience), dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. c.Mencakup
penilaian pribadi (self assessment) dan refleksi, yang diukur keterampilan dan performansi,
bukan mengingat fakta , berkesinambungan, terintegrasi.dapat digunakan sebagai umpan
balik, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas 319.
Dalam RPP guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi akan tetapi juga
menggunakan nontes dalam bentuk tugas ,wawancara , dan lain sebagainya . Berdasarkan
wawancara dengan ibu Drs. Anna Endang S “Untuk penilaian sikap menggunakan skala sikap.
Untuk menilai keterampilan menggunakan skala pengamatan. Untuk kognitif menggunakan
tes tertulis.”Dalam penelitian hasil belajar kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan
pembelajaran cukup baik karena dalam RPP SMP Pancasila 1 Wonogiri tersebut dijelaskan
bahwa penilaian dilakukan dalam 3 tahap yakni sebelum, selama dan sesudah proses
pembelajaran akan tetapi dalam kejelasan prosedur penilaian dan kelengkapan instrumen
belum lengkap karena dalam RPP tersebut tidak terdapat kejelasan prosedur penilaian dan
kelengkapan instrumen penilaian .
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Berdasarkan analisis lembar penilaian RPP
, subjek peneilitian ini ialah guru kelas IX di SMP Pancasila 1 Wonogiri yaitu Ibu Drs. Anna
Endang S . Analisis hasil penilaian terhadap RPP memperoleh skor 38 dari 68 skor maksimum
, dan mendapat nilai 55,88 , dan (2) RPP yang dibuat mengandung kesalahan ketidaksesuaian
dengan isi permendiknas nomor 41 tahun 2007 dalam komponen perumusan tujuan
pembelajaran; penyajian materi ajar dan organisasinya; metode pembelajaran, kurang
memperhatikan aspek-aspek tertentu salah satunya karakteristik peserta didik, dalam

317

Hamzah B Uno, Satria Koni,2012, Assesment Pembelajaran, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Bumi ksara, hlm. 2.

318

Arnie Fajar , 2004 ,Portofolio dalam Pelajaran IPS.Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 220
Daryanto dan Herry Sudjendro (Ed.). 2014. Siap Menyongsong Kurikulum 2013. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
Hlm 90.
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pelaksanaan pembelajaran sumber belajar yang digunakan oleh guru di SMP Pancasila 1
masih monoton karena dalam RPP KTSP 2006 di SMP Pancasila 1 Wonogiri kebanyakan
hanya mencantumkan buku materi, lks dan buku-buku yang relevan pemanfaatan penggunaan
teknologi media elektronik seperti LCD, Proyektor, atau media lainya seperti audio video
sangat minim , dalam pembuatan RPP kurang memperhatikan aspek-aspek tertentu salah
satunya karakteristik peserta didik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMP Pancasila 1
Wonogiri yang menggunakan kurikulum KTSP masih kurang memenuhi kelengkapan pada
RPP.
Hal yang menjadi saran dalam pembuatan RPP agar guru yang bersangkutan di
sekolah yang diampu dengan lebih memperhatikan karakteristik peserta didik, sarana
prasarana, dll dalam pembuatan RPP dan membuat sendiri RPP dengan menyesuaikan dengan
kondisi yang ada dilapangan.
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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM PENYUSUNAN
INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF PADA MATA PELAJARAN PKN
DI
SMK N 1 JUWIRING
Rizqi Karima1
Program Studi PPKN FKIP UNS2
rizqikarima@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan
yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program
pembelajaran.. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah
refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Jadi
penilaian sikap siswa sangatlah penting. Sehingga instrumen yang dipilih guru harus dapat
mengukur capaian sikap yang diinginkan. Guru harus menguasai kompetensi pedagogik, di
mana di dalamnya juga terdapat kompetensi untuk melakukan penilaian. Namun dalam
kenyataannya, instrumen yang digunakan guru dalam menilai sikap siswa belum sesuai
dengan kaidah penilaian yang telah ditentukan, hal itu dapat dilihat dari penyusunan instrumen
penilaian yang di susun oleh Guru Mata Pelajaran PKn di SMKN 1 Juwiring. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode observasi dan studi pustaka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian afektif yang dilakukan oleh guru di
SMK N 1 Juwiring, mengetahui penilaian afektif pada mata pelajaran PKn oleh guru pada
aspek afektif sudah sesuai dengan alat penilaian untuk mengukur sikap siswa sesuai
kurikulum 2013 dan mengetahui penerapan kompetensi pedagogik dalam penyususan
instrumen penilaian sikap. Kesimpulannya Guru PKn SMKN 1 Juwiring belum sesuai
kaidah penilaian sikap dalam menyusun instrumen penilaian safektif siswa. Padahal penilaian
penting untuk proses evaluasi pembelajaran. Jika guru tidak melakukan penilaian afektif
dengan baik maka akan kesulitan dalam mengukur apakah sudah tercapai tujuan dari suatu
indikator pada pembelajaran.
Kata kunci: kompetensi pedagogik, evalusasi, penilaian, sikap spiritual, sikap sosial
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membentuk manusia yang utuh serta mandiri dengan tujuan nasional yang termuat dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Pada undang-undang Republik Indonesia, nomer 23 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
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Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan
merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membentuk keluaran atau lulusan yang
memiliki keunggulan sikap, pengetahuan dan ketrampilan melalui pembelajaran yang
dilakukan oleh guru kepada siswanya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari
atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan. Setiap proses pembelajaran berlangsung, penting bagi seorang guru
maupun peserta didik untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut. Maka untuk
mengetahui telah tercapainya tujuan pembelajaran, seorang guru harus melakukan evaluasi.
Evaluasi memiliki arti yang lebih luas daripada penilaian. Karena di dalam evaluasi terdapat
proses penilaian.
Kemampuan guru dalam melaksanakan proses evaluasi meupakan faktor utama untuk
mengetahui telah tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran. Guru harus mampu memilah
berbagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswanya, termasuk di
dalamnya dalam melakukan penilaian terhadap sikap siswa, apakah sikap yang diharapkan
setelah mempelajari suatu materi telah tercapai atau belum. Pada SMK N 1 Juwiring dijumpai
penyusunan instrumen penilaian sikap yang belum sesuai karena tidak menyasar pada capaian
indikator. Menyadari bahwa guru memiliki tanggung jawab dalam mendidik peserta didik
agar menjadi peserta didik yang berkarakter, maka menilai sikap siswa harus dilakukan
dengan benar dan menggunakan instrumen yang mampu mengukur sikap siswa secara tepat
baik pada sikap sosial maupun sikap spiritual.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang
kemampuan pedagogik guru dalam melakukan penilaian afektif pada pembelajaran PKn di
SMK N 1 Juwiring, dengan maksud untuk mengetahui kemampuan guru di sekolah, yang
selanjutnya memberi saran untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah antara lain:
1. Bagaimana penilaian afektif yang dilakukan oleh guru di SMK N 1 Juwiring?
2. Apakah penilaian afektif pada mata pelajaran PKn oleh guru pada aspek afektif
sudah sesuai dengan alat penilaian untuk mengukur sikap siswa sesuai kurikulum
2013?
3. Bagaimana penerapan kompetensi pedagogik dalam penyususan instrumen
penilaian sikap?
719

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Tujuan
1. Mengetahui penilaian afektif yang dilakukan oleh guru di SMK N 1 Juwiring
2. Mengetahui penilaian afektif pada mata pelajaran PKn oleh guru pada aspek
afektif sudah sesuai dengan alat penilaian untuk mengukur sikap siswa sesuai
kurikulum 2013.
3. Mengetahui penerapan kompetensi pedagogik dalam penyususan instrumen
penilaian sikap.

M ETODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada saat magang kependidikan tahun 2017. Penelitian dilakukan
di SMK 1 Juwiring, Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kulaitatif dengan metode
observasi dan studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber
data yang berasal dari: a ) Data Primer, berupa Observasi dan Dokumen RPP, b) Data
sekunder,

berupa

buku-buku

yang

relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian Afektif Pada SMK N 1 Juwiring
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penilaian SMKN 1 Juwiring memang
telah telah memenuhi 3 aspek, yaitu sikap, kognitif dan keterampilan. Pada kurikulum 2013,
sikap yang harus dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Sehingga untuk mengukur dua
sikap tersebut maka instrumen yang digunakan untuk mengukur juga berbeda. Namun guru
pada SMK N 1 Juwiring menggunakan instrumen yang sama. Dengan menggunakan alat
yang sama, maka guru tidak akan mengetahui ketercapain kompetensi masing-masing siswa.
Sehingga hal itu akan berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kompetensi
pedagogik guru memiliki peran penting dalam menyusun instrumen penilaian sikap.
Kompetensi Guru
Usman (Usman, 1994) mengemukakan, “Kompetensi berarti suatu hal yang
menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun yang
kuantitatif”.320 Jadi kompetensi adalah penjabaran dari kemampuan seseorang. Sementara itu,
(Majid, 2005) menjelaskan bahwa “Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan

320
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menunjukkan kualitas dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk
penguasaan pengetahuan dan profesioanal dalam menjalankan fungsinya sebagai guru”.321
Competences represent a dynamic combination of knowledge, understanding, skills
and abilities. Fostering competences is the object of educational programmes (Kennedy).322
Berdasarkan pendapat Tuning, dapat kita katakan bahwa kompetensi merepresentasikan
kombinasi dari pengetahuan, pemahaman, kemampuan.
Kompetensi Pedagogik Guru
Kompetensi guru salah satunya ialah Kompetensi Pedagogik. Dalam Undang-Undang
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) Kompetensi pedagogik adalah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik: Kompetensi
menyusun rencana pembelajaran, Kompetensi melakasanakan proses belajara mengajar,
Kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar.
Jadi kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar termasuk dalam
kompetensi pedagogik. Kompetensi

wajib dikuasai oleh setiap guru. Karena dengan

menguasai kemampuan pedagogik akan berpengaruh pada outcome pembelajar.
“Pedagogical competence should absolutely be owned by each teacher in order to
carry out the learning tasks so that they cando all the things well .” (Rahman, 2014)
Kemampuan pedagogik harus dimiliki oleh setiap guru agar guru dapat mengajar dengan
baik. 323
The pedagogical ‘knowledge base’ of teachers includes all the required cognitive
knowledge for creating effective teaching and learning environments. Research suggests that
this knowledge can be studied. Identifying the content of this knowledge base, however, is a
complex issue (Guerriero).324 Kompetensi Pedagogik adalah sesuatu yang bisa dipelajari
meskipun hal itu adalah sebuah hal yang kompleks.
Pentingnya Evaluasi dan Penilaian
Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak
dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang
321
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dilakukan guru sebagai evaluator pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang direncanakan dalam RPP dan kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan. Kegiatan
belajar mengajar harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Evaluasi
penting untuk dilakukan karena evaluasi akan memperbaiki rancangan yang akan kita buat
setelahnya. The focus of the learning object evaluation was to obtain an indication of the
quality of the resource as well as to collect formative data that could improve its design. (Ally,
2005).325
Evaluasi dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu mengukur, menilai dan mengadakan
evaluasi. Kegiatan mengukur dilakukan dengan membandingkan sesuatu yang diukur dengan
satu ukuran tertentu. Kegiatan menilai adalah proses mengambil suatu keputusan terhadap
sesuatu yang dinilai dengan ukuran baik buruk. Hasil pengukuran berupa angka (kuantitatif)
sedangkan hasil penilaian berupa data kualitatif. Kegiatan evaluasi meliputi langkah
mengukur dan menilai (Arikunto, 2013).326 Evaluasi memiliki yang lebih luas daripada
penilaian. Penilaian merupakan bagian atau tahap dari proses evaluasi. Dalam Kurikulum
2013, terdapat 3 penilaian yaitu penilaian afektf, kognitif dan psikomotor.
Penilaian kelas dirancang untuk membantu para Guru dalam memperoleh informasi
yang akurat tentang apa yang dipelajari siswa, dan sejauhmana mereka berhasil menguasai
materi pembelajaran. Penilaian kelas memiliki setidaknya tujuh ciri, yaitu: a). berpusat pada
siswa, b). otonomi Guru, c). bermanfaat ganda, d). formatif, e). kontekstual, dan f).
berkelanjutan (Angelo, 1993).327
Penilaian Pencapaian Kompetensi Sikap Dalam Kurikulum 2013
Menurut Gronlund dan Linn, penilaian yang dilakukan oleh guru atau penilaian kelas
adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi
untuk menentukan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian kelas
dirancang dan dilaksanakan oleh masing-masing Guru sesuai mata pelajarannya. (Gronlund,
1990).328
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Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam
merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup
yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan
yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari
nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku.
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang
dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program
pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem
pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari
pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik
secara individual. Cakupan penilaian sikap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
(Allimudin).329
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang
Penilaian sikap spiritual

dianut
Jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi,

Penilaian sikap sosial

gotong royong, santun, percaya diri

Penerapan Kemamapuan Pedagogik dalam Penyusunan Instrumen Penilaian Sikap
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan jurnal Pelaksanaan Penilaian pada
Kurikulum 2013 − Hari Setiadi (Setiabudi, 2016) dapat diambil kesimpulan bahwa, pada
tahap perencanaan, ditemukan banyak guru-guru di lapangan yang belum mengerti tentang:
kisi-kisi soal dan kegunaannya, juga menganalisis instrumen peniliaian dan membuat
pedoman penskoran atau rubrik soal uraian. 330 Hasil penelitian dalam jurnal tersebut relevan
dengan apa yang penulis jumpai pada SMKN 1 Juwiring, dimana guru PKn masih belum
maksimal dalam menyusun instrumen penilaian sikap.
Pelaksanaan penilaian sikap menggunakan harus menggunakan berbagai teknik dan
bentuk penilaian yang bervariasi dan berkelanjutan agar menghasilkan penilaian autentik
secara utuh. Nilai sikap diperoleh melalui proses pengolahan nilai sikap. Beberapa hal yang
perlu diperhati kan dalam pengolahan nilai antara lain:

329
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a. Pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester
b. Pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntutan kompetensi dasar
c. Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik
penilaian
d. Menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan,
dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar
e. Pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi
dasar semester bersangkutan
Ranah afektif terdiri dari lima tingkatan, yaitu menerima (receive), merespon,
memberi nilai, mengorganisir atau mengonseptualisasi, dan menginternalisasi nilai. Tingkat
menerima merupakan keterbukaan atas pengalaman, dan kemampuan mendengar. Siswa
harus mampu menyimak pembicaraan guru, antusias dalam belajar, mencatat pelajaran yang
sedang berlangsung, melihat ke depan kelas, berpartisipasi secara pasif dan menyediakan
waktu untuk belajar. Kata kerja yang digunakan di antaranya adalah bertanya, menyimak,
memusatkan perhatian, memperhatikan, ikut serta, mendiskusikan, mengakui, mendengar,
terbuka, menahan, mengikuti, berkonsentrasi, membaca, melakukan dan merasakan.
(Pangarapenta, 2017).331
Perkembangan baru terhadap pandangan pelaksanaan belajar mengajar membawa
konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena proses
belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peran guru yang
kompeten. Guru yang kompeten akan lebih mampu memciptakan lingkungan belajar yang
efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada
tingkat optimal. Salah satu peran guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai
evaluator. Dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya menjadi seorang evalutor
yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan
itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua
pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Dengan
penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap
pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian
331
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diantaranya adalah untuk mengetahui kedudukan siswa, di dalam kelas atau kelompoknya.
Dengan penilaian, guru dapat mengkalsifikasikan apakah seoarang siswa termasuk kelompok
siswa yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan
teman-temannya. Penelaahan pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat
diketahui, apakah proses belajar mengajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil
yang baik dan memuaskan, atau sebaliknya. Jadi jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan
terampil melaksanakan penilaian, karena dengan penilaian guru dapat mengetahui prestasi
yang dicapai oleh siswa setelah ia melaksanakan proses belajar.

KESIMPULAN DAN SARAN
Guru harus menguasai kompetensi pedagogik yang meliputi 3 hal, yaitu
Kompetensi menyusun rencana pembelajaran, Kompetensi melakasanakan proses belajara
mengajar dan yang terakhir Kompetensi melaksanakan penilaian proses belajar mengajar.
Guru PKn SMKN 1 Juwiring belum sesuai kaidah penilaian dalam kurikul 2013 dalam
menyusun instrumen penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Padahal penilaian penting
untuk proses evaluasi pembelajaran. Jika guru tidak melakukan penilaian afektif dengan baik.
Maka akan kesulitan dalam mengukur apakah sudah tercapai tujuan dari suatu indikator pada
pembelajaran.
Saran yang dapat penulis berikan ialah setiap guru PKn diharapkan lebih maksimal
dalam menyusun instrumen penilaian sikap dan menggunakan alat yang variatif. Sehingga
outcome pembelajar dari Mata Pelajaran PKn memiliki karakter-karakter yang unggul setelah
belajar PPKn di kelas.
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STRATEGI GURU DALAM MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN PKN DALAM RPP SMK BINAWIYATA SRAGEN
Rullyka Octaviani332
333
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
rullykaoctaviani@student.uns.ac.id
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kesesuian tujuan
pembelajaram dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK Binawiyata Sragen dengan
Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah dan rumus ABCD; (2) Hambatan yang dihadapi guru serta solusinya
dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK
Binawiyata Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data
diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis data kemudian
disimpulkan sesuai perumusan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian adalah
SMK Binawiyata Sragen. Metode pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, analisis dokumen,dan studi pustaka. Hasil penelitian disimpulkan
bahwa: (1) Kesesuaian Perumusan Tujuan Pembelajaran masih terdapat tujuan
yang kurang sesuai dengan dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tujuan pembelajaran
dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang
dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
serta kesesuaian rumus ABCD;(2) Hambatan guru dalam merumuskan tujuan
pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK Binawiyata Sragen adalah
guru masih kesulitan dalam pembuatan RPP, guru hanya mengandalkan copy paste
dari RPP MGMP dengan sedikit penyesuaian dengan kondisi sekolah masingmasing, sehingga guru kurang memahami pentingnya komponen-kompenen dari
RPP tersebut utamanya komponen tujuan pembelajaran yang tidak terdapat dalam
RPP.
Kata Kunci : Tujuan, Pembelajaran,.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kegiatan untuk membantu perkembangan peserta
didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan
untuk mengubah siswa agar dapat memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap

332
333

Mahasiswa Program Studi PPKn UNS Tahun 2015
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

727

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

belajar sebagai bentuk perubahan perilaku hasil belajar (I Md Putrayasa, 2014).
Dalam proses pendidikan diperlukan suatu desain atau lebih tepatnya perencanaan
pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut bisa terkonsep dengan rapi,
tertata, dan mudah dalam mengevaluasi dan mengukur.
(Perenc.Pembelajaran.pdf, 2013) Desain pembelajaran tersebut sering
disebut dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan
sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang
menjadi tanggung jawabnya. 334
(Hamalik, 2009) Salah satu tahap dalam proses desain pembelajaran
adalah merumuskan dan menulis tujuan-tujuan pembelajaran . Tujuan merupakan
suatu yang sangat esensial sebab besar maknanya, baik dalam rangka perencanaan,
tujuan memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pejaran, menata urutan topiktopik mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih media pembelajaran dan
proses pembelajaran, serta , menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi
belajar siswa.335
Dalam perencanaan pembelajaran seharusnya terdapat bagian-bagian dari
perencaan tersebut agar perencaan tersebut bisa berjalan dengan maksimal, tetapi
kenyataan di lapangan bagian-bagian tersebut ada yang dipakai ada yang dibuang
atau dikesampingkan sehingga mempersulit dalam pengukuran ketercaiapan
kesuksesan tersebut, seperti halnya di SMK Binawiyata Sragen ini, dalam
pembuatan RPP yang seharusnya terdapat tujuan pembelajaran tetapi hanya
sebagian bab saja yang memuat tujuan pembelajaran itupun tidak sesuai perumusan
yang benar dan sebagian lagi tidak terdapat tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran adalah bagian yang penting dalam suatu perencaan
pembelajaran, banyak manfaat yang didapat bila tujuan pembelajaran tersebut
334

R, M. A. (2013, - -). Perenc._Pembelajaran.Pdf. Retrieved October 18, 2017, From
File.Upi.Edu: File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Biasa/195706131985031Maman_Abdurahman_Saepul_R/Mk_Perencanaan_Pembelajaran_Abk/Perenc._Pembelajaran.Pdf
+&Cd=5&Hl=En&Ct=Clnk&Gl=Id
335

Hamalik, O. (2009). Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
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dicantumkan dan

tujuan pembeljaran juga sangat membantu dalam proses

pengukuran dan evaluasi hasil pembalajaran. Mengingat sangat pentingnya tujuan
pembelajaran maka kami mengangkat hal ini sebagai pembahasan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dliaksanakan pada 9 Mei 2017 yang bertempat di SMK
Binawiyata Sragen, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,
subyek adalah 2 orang Guru Mata Pelajaran PPKn di SMK tersebut dan obyek
penelitian adalah RPP PPKN KLS XI SMTR 1 dan 2 KUR 13, penggalian data
teknik analisis data menggunakan teknik trianggulasi data dengan analisis
dokumen, wawancara dan observasi, dan studi pustaka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kesesuian tujuan pembelajaram dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK
Binawiyata Sragen dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dan rumus ABCD
Menurut Tommy Suprapto tujuan merupakan realisasi dari misi yang
spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Atau dalam KBBI Tujuan =
Arah (KBBI, 2012).336
Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana
organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai
pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai
kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.
(UNY, 2012) Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik
agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan , penguasaan

336

KBBI. (2012, - -). Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tujuan. Retrieved October 19, 2017, from
KBBI Online: https://kbbi.web.id/tujuan
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kemahiran dan tabiat ,serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta
didik.337
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
(KEMENRISTEKDIKTI, 2010).338
(Uno, 2006) Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian tujuan
pembelajaran339:
•

Robert F. Mager mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah
perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa
pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.

•

Kemp dan David E. Kapel mengemukakan bahwa tujuan
pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang
dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam
bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.

•

Henry Ellington mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah
pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar.

•

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah
suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh
siswa setelah berlangsung pembelajaran.

(Hakiim, 2008) Menurut Lukmanul Hakiim yang dimaksud dengan tujuan
pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses
pembelajaran. Dalam setiap kegiatan sepatutnya mempunyai tujuan. Karena tujuan

337

UNY. (2012, - -). http://eprints.uny.ac.id/8597/3/bab%202%20-%2008108249131.pdf.
Retrieved october 19, 2017, from http://eprints.uny.ac.id/8597/3/bab%202%20%2008108249131.pdf.: http://eprints.uny.ac.id/8597/3/bab%202%20-%2008108249131.pdf.
338

KEMENRISTEKDIKTI. (2010, - -). UU SISDIKNAS 2003. Retrieved October 19, 2017, from
UU SISDIKNAS 2003: kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../08/UU_no_20_th_2003.pdf
339
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menuntun kepada apa yang hendak dicapai, atau sebagai gambaran tentang hasil
akhir dari sesuatu kegiatan. Dengan mempunyai gambaran jelas tentang hasil yang
hendak dicapai itu dapatlah diupayakan berbagai kegiatan ataupun perangkat untuk
mencapainya.340
(Kebudayaan, 2016) Menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016 tujuan
pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja
operasional yang dapat diamatai dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. 341
Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam,
tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : (1) tujuan
pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; (2) tujuan dirumuskan dalam
bentuk

pernyataan

atau deskripsi yang spesifik.

Yang menarik untuk

digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan
tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung
implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara
tertulis (written plan) (Drs. Samsul Hidayat, 2015).342
(Uno, 2006) Tujuan pembelajaran sebaiknya dinyatakan dalam bentuk
ABCD format, artinya: A = Audience (petatar, siswa, mahasiswa, dan sasaran didik
lainnya) B = Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar) C =
Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat
dicapai) D = Degree (tingkat penampilan yang dapat diterima).343

340

Hakiim, L. (2008). Perencanaan Pembelajaran. Bandung: CV Wacana Prima.

341

Kebudayaan, K. P. (2016). Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dab Menengah. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.
342

Drs. Samsul Hidayat, M. (2015, January -). http://103.28.23.163/wpcontent/uploads/2015/01/Tujuan-Pembelajaran-sebagai-komponen-penting.pdf. Retrieved October
18, 2017, from http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/01/Tujuan-Pembelajaran-sebagaikomponen-penting.pdf: http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/01/Tujuan-Pembelajaransebagai-komponen-penting.pdf
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Rudi Susilana dan Cepi Riyana (Riyana, 2008) dalam perumusan tujuan
haruslah memiliki ketentuan sebagai berikut 344 :
a. Leraner Oriented, yaitu berpatokan kepada perilaku siswa bukan perilaku
guru. Sehingga dalam perumusannya kata-kata siswa secara eksplisit harus
dituliskan. Selain itu perilaku yang diukur harus mungkin dapat dilakukan
siswa bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa.
b. Operational, yaitu rumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan
operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya.
Dalam hal ini tidak terlepas dari penggunaan kata kerja operasional
menurut Bloom dan Anderson. Sebab penggunaan kata yang masih umum
(banyak penafsiran) akan menghasilkan perilaku siswa yang umum dan
demikian sebaiknya penggunaan kata kerja yang khusus akan menghasilkan
perilaku yang khusus pula.
c. Formula ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree)
a. Menurut Baker (1971) yang dikutip dari Rudi Susilana dan Cepi
Riyana (2008) bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah
mengandung

unsur Audience,

Behavior,

Condition,

Degree,

biasanya unsur Condition (C) berada diawal kalimat tujuan, baru
diikuti unsur yang lain.
Menurut hasil observasi yang telah dilakukan terdapat hasil dalam
Perumusan Tujuan Pembelajaran sebagian tujuan yang kurang sesuai dengan
Indikator. Sesuai dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan
berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja opersional yang dapat diamati
dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Dalam perumusan tujuan pembelajaran hanya ada tujuan pembelajaran
pada bab 8-16, pada bab-bab sebelumnya dalam penyusunan RPP tidak terdapat

344

Riyana, R. S. (2008). Hakekat, Pegembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian. Bandung: CV
Wacana Prima.
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tujuan pembelajaran, sehingga pemenuhan aspek ABCD, hanya terdapat dalam
RPP bab 8-16, itupun belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur ABCD.

B. Hambatan yang dihadapi guru serta solusinya dalam merumuskan tujuan
pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK Binawiyata Sragen
(Sulistiana, 2016) Seorang guru sangat menentukan keberhasilan
pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut seorang guru atau calon guru
harus mampu merencanakan atau menentukan pengajaran yang baik, dimana
rencana pengajaran merupakan pedoman dalam mengajar. Pedoman ini tertuang
dalam Tujuan Instruksional atau Pembelajaran. 345(Nadzir, 2013) Pelaksanaan
kegiatan pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan program yang baik
pula. Itu berarti keberhasilan belajar siswa-siswi sangat ditentukan oleh
perencanaan yang dibuat guru.346(Afandi, 2009) Perencanaan pembelajaran dapat
dipandang sebagai pedoman mengajar bagi guru dan pedoman belajar bagi siswa.
Melalui perencanaan pembelajaran dapat diidentifikasi apakah pembelajaran yang
dikembangkan / dilaksanakan sudah menerapkan konsep belajar siswa aktif atau
mengembangkan pendekatan keterampilan proses. 347 (Febi Febrina, 2016) Dalam
proses pembelajaran merencanakan dan menyusun pembelajaran adalah tugas
wajib guru agar pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pembelajaran yang
akan terjadi. 348
Seorang guru dituntut untuk memiliki ketrampilan paedagogik, tetapi
dalam pelaksanaannya guru juga mengalami banyak hambatan utamnya dalam
345

Sulistiana, D. (2016). KEMAMPUAN MAHASISWA PPL MERUMUSKAN TUJUAN
PEMBELAJARAN PADA MATERI SMA/MA KELAS X. KONSTRUKTIVISME, Vol. 8, No. 1,
54-60.
346

Nadzir, M. (2013). Perencanaan pembelajran Berbasis Karakter. Jurnal Pendidikan Agama
Islam, Volume 02, Nomor 02, 339-352.
347

Afandi, M. (2009). PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR. Jurnal
Ilmiah Kependidikan, Vol. I, No. 2 , 147-161.
348

Febi Febrina, H. H. (2016). KOMPETENSI GURU DALAM PERENCANAAN
PEMBELAJARAN DI SDN 2 BANDA ACEH. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
106-112.
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merencanan sebuah pembelajaran. Hambatan yang dialami Guru PPKn adalah guru
masih kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rumus
ABCD, kemudian belum banyak pelatihan yang diberikan kepada guru-guru
tersebut dalam pembuatan RPP yang sesuai dengan Kurikulum terbaru, serta
kebimbangan guru dalam menggunakan RPP yang KTSP atau Kurikulum 2013
karena di sekolah tersebut memakai 2 model kurikulum. Solusi yang dipakai guru
tersebut dalam membuat RPP guru mengandalkan metode Copy Paste dari MGMP
dan dari teman sesama guru yang mengikuti pelatihan.
KESIMPULAN
Dalam perumusan tujuan pembelajaran di SMK Binawiyata Sragen
ternyata masih belum sempurna karena masih banyak yang belum sesuai dengan
rumus ABCD dan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dari hambatan yang disampaikan guru
tersebut banyak hal yang perlu dilakukan seperti adanya pelatihan secara rutin dan
bertahap dalam pembuatan RPP sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran.
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STUDI TENTANG PEMILIHAN SUMBER BELAJAR GURU DALAM
MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN
PPKN DI SMK MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO
Fajar Nur Khasanah
Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta angkatan 2015
Email: fajarkhasanah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Kriteria pemilihan sumber
belajar yang baik dalam pembelajaran PPKn (2) Pemilihan sumber belajar yang
dipakai dalam mata pelajaran PPKn kelas X Semester II SMK Muhammadiyah
1 Sukoharjo (3) permasalahan dan solusi masalah kurangnya sumber belajar
yang dipakai guru PPKn di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif . Sumber data yang diperoleh dari
informan , tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan
wawancara,analisis dokumen,dan studi pustaka . Hasil penelitian adalah (1)
Kriteria pemilihan sumber belajar yang baik dalam pembelajaran PPKn (2)
sumber belajar yang dipilih guru PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo
kurang bervariasi dimana guru hanya menggunakan buku peserta didik (buku
siswa) dan buku guru untuk sumber buku sedangkan sumber lain yang dipilih
yaitu internet
dengan google.com (2) Adanya permasalahan kurang
memadainya Sumber belajar yang bervariasi menciptakan pembelajaran PPKn
terkesan terbatas sehingga siswa harus menemukan jalan keluar dengan
membeli, meminjam buku atau mencari referensi di internet untuk mendapatkan
pengetahuan yang luas . Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi
permasalahan sumber belajar dalam proses pembelajaran PPKn kelas X semester
II SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah guru menggunakan lebih dari
sumber belajar , menambah koleksi perpustakaaan khususnya dengan mata
pelajaran PPKn dan mencari informasi di Internet atau pemanfaatan e-learning
dalam proses pembelajaran yang bersifat elektronik.

Kata kunci: Pemilihan , Sumber belajar, Pembelajaran PPKn
PENDAHULUAN
Kegiatan belajar mengajar untuk mengolah sejumlah nilai yang kemudian
nanti dikonsumsi oleh setiap anak didik , tidak datang dengan sendirinya melainkan
dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat
dimana-mana ;di sekolah , dihalaman, di pusat kota, di pedesaan , dan sebagainya.
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Udin Saripuddin dan Winataputra dalam

(Zain,

2013, hal.

120)349

mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi lima kategori yaitu manusia ,
buku/ perpustakaan , media massa, alam lingkungan dan media pendidikan.
Menurut Association for Educational Communications and Technology ,
sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru
, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan , untuk kepentingan belajar
mengajar

dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan

pembelajaran .
Pembelajaran di sekolah untuk memperoleh hasil optimal diusahakan tidak
hanya mengandalkan terhadap apa yang ada di dalam kelas, tetapi harus mampu
dan mau mencari aneka ragam sumber belajar yang diperlukan. Guru diharuskan
tidak hanya menggunakan sumber-sumber belajar yang di sekolah (buku teks)
tetapi dituntut untuk mempelajari berbagai sumber belajar seperti majalah, koran
dan internet. Hal ini penting, agar apa yang dipelajari sesuai dengan kondisi dan
perkembangan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola pikir
siswa. Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran PKn akan
membantu siswa dalam memahami materi PKn dan memudahkan guru menjelaskan
materi pelajaran. (Rusvita, 2012, hal. 2)350
Dewasa ini semakin banyak tersedia berbagai sumber belajar yang dapat
dimanfaatkan dalam mendukung proses dan hasil pembelajaran khususnya pada
mata pelajaran (PKn), yang ada di sekolah. Namun sampai saat ini, belum diketahui
ragam sumber belajar apa saja yang telah dimanfaatkan dan sejauh mana
pemanfaatannya dalam proses pembelajaran PKn di sekolah. Sebagai studi tempat
yang dilakukan penelitian adalah di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Peneliti
berusaha menemukan data mengenai penggunaan sumber belajar sebagai acuan
oleh guru PPKn dalam melakukan pembelajaran dikelas untuk mata pelajaran
PPKn. Namun pada kenyataannya ditemukan bahwa guru kurang bervariasi dalam

349

Zain, S. B. (2013). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Rusvita, Y. A. (2012). Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (Studi Pada Kelas Viii Di Smp. Jurnal pendidikan kewargaraan , 2.
350
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menggunakan sumber belajar didalam RPP hanya dicantumkan buku peserta didik
(buku siswa) dan buku guru untuk sumber buku sedangkan sumber lain yang
dipilih yaitu internet dengan google.com.
Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini akan dibahas
seberapa besar pemilihan sumber belajar oleh guru ppkn dalan menunjang
keberhasilan pembelajaran mata pelajaran PPKn di Smk Muhammadiyah 1
Sukoharjo.

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kriteria sumber belajar yang baik untuk menciptakan
keberhasilan dalam pembelajaran?
2. Apa sumber belajar yang digunakan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo?
3. Bagaimana mengatasi permasalahan sumber belajar yang ada di SMK
Muhammadiyah 1 Sukoharjo?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada hari Senin, 8 Mei 2017 saat melaksanakan
Magang Kependidikan 2 pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SMK
Muhammadiyah 1 Sukoharjo Jalan Anggrek No 2 Jetis, Kec. Sukoharjo, Kab
Sukoharjo.Penelitian ini dengan menggunakan metode deskripstif kualitatif.
Subyek penelitian adalah Guru PPKn di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan
objek penelitian RPP(Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) . Teknik engumpulan
data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah
dengan wawancara, analisis dokumen,dan studi pustaka
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Kriteria sumber belajar yang baik untuk menciptakan keberhasilan

dalam pembelajaran
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Association for Educational Communication and Technology (AECT,1977)
mengatakan bahwa sumber belajar meliputi semua unsur (data, orang, dan segala
sesuatu), yang dapat digunakan oleh peserta didik baik secara terpisah maupun
dalam bentuk gabungan , biasanya dalam situasi informal , untuk memberikan
fasilitas belajar. Sumber itu meliputi pesan, orang , bahan peralatan, teknik, dan
latar (message, people, materials, device, technique, setting). (Mansyur, 1991).
351

Sumber belajar dapat dibedakan antara “by design” yaitu semua sumber yang

secara khusus telah dikembangkan sebagai “komponen sistem pembelajaran” untuk
memberikan fasilitas belajar yang terarah , dan bersifat formal, serta sumber belajar
karena dimanfaatkan “ by utilization” yaitu sumber-sumber yang tidak secara
khusus untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan , diaplikasikan, dan
digunakan untuk keperluan belajar. (Muchson, 2004)352
•

Pesan(message) adalah informan yang disampaikan oleh komponenkomponen lain , dapat berbentuk ide, fakta, makna, data.

•

Orang (people) orang dalam hal ini dimaksudkan seseorang yang bertindak
sebagai penyimpan dan atau penyalur pesan contoh guru , peserta didik,
aktor dsb

•

Bahan( Materials) segala sesuatu yang lazim disebut perangkat lunak atau
software yang biasanya berisi pesan untuk disampaikan dengan
menggunakan peralatan (perangkat keras /hardware) contoh OHP, slide
suara, filmstrip

•

Peralatan sesuatu yang biasanya disebut perangkat keras digunakan untuk
menyampaikan pesan yang tersimpan pada bahan . contoh OHP, slide
projector, film proyektor

•

Lingkungan sebagai salah satu komponen sumber belajar

yang

dikemukakan AECT adalah lingkungan , latar, atau konteks, tempat pesan
diterima (Prof. Dr. Sri Anitah, 2009, hal. 264-266)353

351

Mansyur. (1991). Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar Modul 1-6. Jakarta: Dirjen Binbaga
Islam dan Universitas Terbuka.
352
Muchson. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan Pardigma Baru dan Implementasinya dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal Civics Vol 1 No 1 , 29-30.
353
Prof. Dr. Sri Anitah, M. (2009). Teknologi Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka.
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Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi. Kriteria yang harus dipenuhi oleh sumber belajar agar
dapat menjadi acuan belajar adalah:
1. Ekonomis : sumber belajar tidak harus terpatok pada harga yang mahal.
2. Praktis : tidak memerlukan pengelolahan yang rumit dan tidak boleh langka.
3. Mudah : sumber pembelajaran harus dekat dan dapat diakses dengan mudah oleh
pengguna media pembelajaran.
4. Flexible : sumber pembelajaran harus dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan
instruksional.
5. Sesuai dengan tujuan : sumber pembelajaran harus dapat mendukung proses dan
pencapaian tujuan belajar yang ingin dicapai, serta dapat membangkitkan
motivasi dan minat belajar siswa.
6. Sumber pembelajaran sesuai dengan taraf berfikir dan kemampuan peserta ajar.
7. Penyampai sumber pembelajaran ( Guru ) harus memiliki kemampuan dan
trampil dalam pengelolahannya. (Narpaduhita, 2012) 354
Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar
yang berkualitas adalah sebagai berikut: (Katar, 2015)355
1. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar
2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar yang
dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan.
3. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih
hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan
sebagainya.

354

Narpaduhita, D. (2012, Agustus Selasa). Macam-macam dan Kriteria memilih Sumber Belajar.
Dipetik Oktober Kamis, 2017, dari Danirmalas's:
http://narpaduhita.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-dan-kriteria-memilih-sumber_8746.html
355
Katar, A. (2015, Oktober Senin). Komponen dan Kriteria Memilih Sumber Belajar. Dipetik
Oktober Kamis, 2017, dari Sosio Akademika:
http://sosioakademika.blogspot.co.id/2015/10/komponen-dan-kriteria-memilih-sumber.html
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4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumberbelajar
yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang
dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih
hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian
pesan.
2. Sumber belajar yang digunakan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo
Sebagai bahan analisis yaitu diambil dari Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 kelas X Semester II dari Kompetensi Dasar
(KD) 3.7 “ Menganalisis Indikator ancaman terhadap negara dalam membangun
integrasi nasional dala bingkai Bhineka Tunggal Ika
NO Komponen

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

SKOR NILAI
1

2

3

4

Pemilihan Sumber Belajar
1

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

√

2

Kesesuaian dengan materi pembelajaran

√

3

Kesesuaian dengan pendekatan scientific

√

4

Kesesuaian dengan karakteristik peserta

√

didik

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran mendapat skor 2 Sumber belajar
yang dipilih guru kurang bervariasi dimana guru hanya menggunakan Buku Peserta
Didik dan Buku Guru untuk sumber dari buku. Sedangkan sumber lain yang dipilih
yaitu dari internet dengan google.com. Guru yang baik tidak hanya berpedoman
hanya pada satu buku. Harus mempunyai kreatifitas untuk mencari sumber buku
lain yang linier dengan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk google seharusnya
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guru mencantumkan kriteris seperti contoh dari e-journal, e-book, atau situs-situs
resmi yang bisa dipertanggungjawabkan tulisannya.
Kesesuaian dengan materi pembelajaran mendapat skor 2. Sama seperti
diatas, dengan materi yang kompleks tersebut seharusnya sumber belajar lebih
bervariasi lagi.
Kesesuaian dengan pendekatan scientific mendapat skor 2. Dalam K13,
pendekatan scientific ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik mendapat skor 3. Untuk
peserta didik kelas X (sepuluh) masih bisa untuk diajak berkembang. Dengan
disajikan buku peserta didik dan referensi internet maka peserta didik dituntuk
untuk mengembangkan sendiri sumber tersebut. Hal itu juga sesuai dengan K13
yang menggunakan konsep keaktivan dari peserta didik.
3. Mengatasi permasalahan sumber belajar yang ada di SMK
Muhammadiyah 1 Sukoharjo
Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan tersebut dalam
proses pembelajaran PKn adalah guru menggunakan sumber belajar (buku teks)
lebih dari satu, kata-kata yang sulit dipahami dicari dalam kamus, guru
menerangkan materi dan soal latihan yang ada di LKS, menambah koleksi
perpustakaan sekolah khusunya dalam mata pelajaran PKn, dan mencari informasi
atau browsing tentang materi yang sedang diajarkan oleh guru diinternet sehingga
bisa menambah wawasan guru dan siswa. (Winataputra, 2007)356
Sumber belajar pendidikan sangat tepat untuk membantu upaya mencapai
keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, guru
harus mempunyai keterampilan dalam memilih dan menggunakan sumber belajar
pendidikan dan pengajaran. Guru sadar bahwa tanpa bantuan sumber belajar maka

356

Winataputra, U. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional. ACTA
CIVICUS Jurnal PKN Volume 1 Nomor 1 .
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bahan pengajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik,
terutama bahan pengajaran yang rumit atau kompleks. (Budimansyah, 2008).357
Sumber sumber belajar dan mengajar yang sebenarnya sangat kaya,
belum dengan serius diusahakan pengadaannya, sedangkan yang adapun seringkali
belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sehingga proses belajar mengajar kurang
menarik. Masalah atau kendala yang muncul dalam usaha memanfaatkan sumber
belajar seperti terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, tentang permasalahan
pada guru yang sampai sekarang masih memiliki pandangan yang sempit mengenai
sumber belajar. Keduanya berpendapat, bahwa permasalahan hingga dewasa ini di
dalam dunia pengajaran praktis masih berpandangan, sumber belajar (learning
resources) adalah guru dan bahan bahan pelajaran/bahan pengajaran baik bukubuku bacaan atau semacamnya.
Desain pengajaran yang biasa disusun guru terdapat salah satu komponen
pengajaran yang dirancang berupa sumber belajar /pengajaran yang umumnya diisi
dengan buku-buku rujukan (buku bacaan wajib/anjuran).

Padahal, pengertian

sumber belajar sesungguhnya tidak sesempit /sesederhana itu. Menurut mereka
sumber belajar hanya diartikan berupa buku-buku atau bahan-bahan tercetak
lainnya.Seharusnya digunakan referensi yang banyak agar pengetahuan guru yang
akan diajarkan kepada siswa nantinya tidak terkesan terbatas hal itu juga merupakan
suatu kompetensi wajib yang harus dimiliki seorang guru. (Nasution, 1989)358
Salah satu alternatif untuk pemecahan masalah terkait sumber belajar adalah
pemanfaatan teknologi yang dimiliki komputer menjadi sarana sangat efektif dan
efisien untuk digunakan sebagai modalitas dalam pembelajaran ,khususnya ketika
teknologi tersebut menjadi medium yang terkoneksi internet . Berbagai ragam
pembelajaran berbasis komputer bermunculan seperti Online Learning atau web

357

Budimansyah, K. d. (2008). Pengaruh Pembelajaran kontekstual dalam Pendidikan
Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP. Acta Civicus Volume 2 No
1 , 2.
358
Nasution. (1989). Teknologi Pendidikan . Jakarta : Bina Aksara.
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Based Learning, E-learning, Distance Learning dsb. (Prawiradilaga, 2013, hal.
17).359
KESIMPULAN
Kesimpulan
Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan
oleh guru , baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan , untuk
kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
tujuan pembelajaran. Pemilihan sumber belajar yang tepat akan membuat proses
pembelajaran utamanya pada mata pelajaran PPKn menjadi berhasil dengan output
siswa maupun guru mendapatkan pengetahuan yang luas untuk memperkaya ilmu
pengetuan PPKn.
Namun sebaliknya jika guru hanya menggunakan sumber belajar yang
sedikit/kurang bervariasi akan menciptakan kesan belajar yang terbatas. Seperti
pada studi kasus di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dimana guru kurang
bervariasi dalam menggunakan sumber belajar didalam RPP hanya dicantumkan
buku peserta didik (buku siswa) dan buku guru untuk sumber buku sedangkan
sumber lain yang dipilih yaitu internet

dengan google.com. Upaya yang

dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan tersebut dalam proses pembelajaran
PKn adalah guru menggunakan sumber belajar (buku teks) lebih dari satu,
menambah koleksi perpustakaan sekolah khusunya dalam mata pelajaran PKn, dan
mencari informasi atau browsing tentang materi yang sedang diajarkan oleh guru
diinternet sehingga bisa menambah wawasan guru dan siswa.
Saran
1) Pihak sekolah melalui kepala sekolah sebagai pimpinan hendaknya terus
berusaha sebaik mungkin dalam usaha menyediakan sarana dan prasarana
yang menunjang proses pembelajaran di sekolah. Terutama dalam

359

Prawiradilaga, D. S. (2013). Mozaik Teknologi Pendidikan E-Learning. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group.

744

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

penyediaan sumber belajar di sekolah. Bagi sekolah sebaiknya menambah
sumber belajar lebih banyak lagi.
2) Bagi guru hendaknya menggunakan lebih banyak referensi sumber belajar
untuk memperkaya ilmu yang akan diajarkan pada siswanya.
3) Bagi siswa, Siswa hendaknya lebih aktif lagi memanfaatkan berbagai
macam sumber belajar yang tersedia di sekolah. Misalnya, sumber belajar
mengenai perpustakaan sekolah dan sumber belajar lain yang relevan.
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STRATEGI PEMBELAJARAN INQURY PADA MATERI WAWASAN
NUSANTARA GUNA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR PPKn
SISWA KELAS X SMK PANCASILA 1 WONOGIRI

Herawang Dwi Siswantoko
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Tahun 2015
herawangdwi@student.uns.ac.id

ABSTRAK
ABSTRAK. Untuk memenuhi tujuan pendidikan maka perlu terlaksananya suatu
proses pembelajaran yang baik, yaitu proses pembelajaran dimana terjadi interaksi
antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dalam proses pembelajaran,
tidak sebatas berorientasi hanya pada hasil, tetapi juga berorientasi kepada proses
dengan harapan makin tinggi proses, makin tinggi pula hasil yang dicapai. Tujuan
utama pembelajaran PPKn adalah menjadikan siswa menjadi warga negara yang
baik. Salah satu wujud warga negara yang baik adalah bila terjadi keseimbangan
antara pemenuhan hak dan kewajiban. dan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban
sebagai warga negara adalah dengan adanya pandangan dalam setiap diri yang
berwawasan nusantara guna menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Wujud kepedulian untuk meningkatkan wawasan nusantara
pada diri siswa adalah dengan mengimplementasi materi wawasan nusantara dalam
Standar Kompetensi mata pelajaran PPKn. Amanat yang tertuang dalam Standar
Kompetensi mata pelajaran PPKn KD.7 SMA kelas X tentang upaya meningkatkan
Wawasan Nusantara guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, maka diperlukan
strategi pembelajaran yang menuntut siswa mampu aktif dalam penganalisisian
masalah berserta pemecahanya serta mengimplementasikan secara nyata dalam
kehidupan pribbadi, masyarakat juga bangsa dan Negara. Strategi pembelajaran
inquiry adalah strategi pembelajaran yang mampu menggiring siswa untuk
menyadari apa yang didapatkan setelah belajar. Strategi ini dibiasakan untuk
membentuk kemampuan siswa dalam menganalisi masalah beserta penyelesainya
sehingga diharapkan dapat membentuk pemahaman baik sikap, pengetahuan dan
keterampilan siswa yang produktif, analitis dan kritis. Penelitian ini dibuat dengan
menggunakan metode observasi di SMK Pancasila 1 Wonogiri dan studi pustaka
dengan menggumpulkan informasi dan data melalui berbagai macam bantuan
material yang ada baik dokumen, buku, catatan, dll. Hasil yang akan dicapai dalam
penelitian ini yaitu diharapkan menjadi referensi bagi kalangan pendidik dalam
menerapkan strategi belajar yang efektif berkaiatan dengan isi dan tujuan materi
tersebut, yaitu membentuk siswa yang mampu berpikir secara produktif, kritis dan
anlitis terkait materi wawasan nusantara beserta segala masalah yang terjadi di
masyarakat terkait wawasan nusantara sehingga dapat meningkatkan kecintaan
siswa terhadap NKRI yang berwawasan nusantara.
Kata Kunci ; Strategi belajar, Inqury, PPKn, Wawasan Nusantara.
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PENDAHULUAN
Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat ditentukan oleh kualitas
pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas
pembelajaran karena proses pembelajaran merupakan bagian yang paling pokok
dalam kegiatan pendidikan disekolah. Pembelajaran adalah suatu proses mengatur
dan mengorganisasikan lingkungan sekitar sehingga siswa memperoleh perubahan
tingkah laku secara keseluruhan.360 Tercapainya standar kompetensi tergantung
bagaimana guru itu sendiri dalam memposisikan diri baik sebagai pengelola,
fasilitator, motivator, dan mediator sehingga siswa dapat mengembangkan
potetensinya.
Dalam materi pembelajaran PPKn KD.7 SMA kelas X berisi telaah materi
wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya
pengembangannya yang dikemas dalam masing-masing Kompetensi Inti baik
dalam kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.
Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah untuk menciptakan suatu pemikiran,
cara pandang dan tindakan dari siswa dalam upaya menerapkan hakikat wawasan
nusantara dalam konteks untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Siswa-siswa SMA tidak terkecuali siswa kelas X SMK Pancasila 1 Wonogiri
merupakan golongan anak usia yang sedang dalam fase transisi menuju dewasa,
dimana anak cenderung belum mampu mengontrol emosi dan timbul sikap
memberontak baik dalam fisik ataupun psikis terhadap hal-hal yang dianggap
kurang disukai. Bukan menjadi rahasia publik bahwa pelajaran PPKn merupakan
salah satu jenis pelajaran yang menurut siswa membosankan karena berisi materimateri hafalan yang berisi teori-teori dan aturan-aturan yang sulit dicerna siswa.
Persepsi semacam itu yang membuat aktivitas proses pembelajaran tidak berjalan
dengan efektif. Dalam proses pembelajaran hanya sebagian kecil siswa yang terlibat
dalam proses pembelajaran, sisanya lebih banyak melakukan aktivitas lain diluar
proses pembelajaran seperti, bercanda dengan teman, melamun, tidur dll.
360

Dewi Fauziyah, Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry pada Mata Pelajaran Ekonomi Pokok
Bahasan Pasar, (Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, 2015) hlm 49.
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Melihat kondisi yang seperti itu, guru PPKn kelas X SMK Pancasila 1
Wonogiri

merasa perlu melakukan perubahan proses pembelajaran guna

membentuk pola pembelajaran yang didalamnya terjadi interaksi baik antara guru
dengan siswa dan antara siswa dengan siswa lainya. Untuk mewujudkan hal
tersebut, Pandangan tentang Teacher is the guidance of learning activities pada
hakikatnya adalah memberi tekanan kepada optimalnya kegiatan belajar siswa yang
tidak semata-mata berorientasi kepada hasil tetapi juga kepada proses dengan
harapan, makin tinggi proses, maka makin tinggi pula hasil yang dicapai. 361
Berdasar penjelasan diatas maka proses pembelajaran harus diarahkan pada
keaktifan optimal belajar siswa (Student Active Learning). Salah satu metode yang
tergolong dalam Cara Belajar Siswa Aktif (CSBA) adalah metode inquiry. Secara
garis besar metode inkuiry merupakan metode pembelajaran yang mengkaitkan
materi belajar dengan pengalaman siswa. Pengalaman dari masing-masing siswa
nantinya akan dirumuskan dan disimpulkan bersama-sama. Dengan metode seperti
ini diharapkan siswa akan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembelajaran. 362
Dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka muncul rumusan masalah
yaitu bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PPKn
materi Wawasan Nusantara dengan metode inquiry. Adapun tujuan dari penulisan
ini yang pertama untuk mengubah peranan yang dominan dalam pembelajaran,
menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua adalah untuk
meningkatkan partisipasi siswa dalam membantu mengembangkan potensi intrinsik
dalam pembelajaran. ketiga untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana
penerapan strategi pembelajaran inkuiry dalam materi Wawasan Nusantara mata
pelajaran PPKn seperti yang diterapkan guru PPKn SMK Pancasila 1 Wonogiri.
METODE PENELITIAN

361

Dr. H. Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar
Baru Algensindo Ofeset, 2010) hlm 3.
362
Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid(Yogyakarta: Diva

Press,2013), hlm 62.
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Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data
yang menunjang penelitian ini. 363 Tempat dan waktu dalam penelitian ini dilakukan
di SMK Pancasila 1 Wonogiri pada saat menjalankan tugas magang 2 tahun 2017.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,
karena memaparkan objek yang obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang
lainnya) yang berdasarkan fakta. H,B Sutopo menyatakan bahwa “Sumber data
dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktifitas, tempat
atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip”. 364
Sumber data dalam penulisan ini adalah dengan memaksimalkan observasi
kondisi kelas, wawancara guru PPKn yang menerapkan strategi Pembelajaran
inquiry dan studi pustaka.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka,
wawancara, dan observasi. Sedangkan Analisis data dalam penelitian ini terdiri
dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan
simpulan. 365
HASIL DAN PEMBAHASAN
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan
satu sama lain. Menurut Garry dan Kingsley belajar adalah proses perubahan
tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan-latihan.366 Menurut Nana
Sudjana menjelaskan bahwa “ mengajar adalah membimbing kegiatan siswa
belajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di
sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan
kegiatan belajar”. 367 Belajar dan mengajar dikatakan suatu proses bila terdapat
interaksi antara guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar. Interaksi tersebut
harus terdapat 4 (empat) unsur yaitu adanya tujuan pengajaran, bahan pengajaran,

Roni Yudo Kuncoro dan Triana Rejekiningsih, “Kreativitas Guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Jurnal PPKn Vol.4 No.1, 893-903, hlm 895.
364
H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian kualitatif (Surakarta: UNS Press,2002) hlm 50.
365
Ibid., hlm91
366
Dr. H. Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar
Baru Algensindo Ofeset, 2010) hlm 5.
367
Ibid., hlm 7.
363
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metode dan alat bantu pengajaran dan penilaian untuk mengukur tercapai-tidaknya
tujuan pengajaran. 368 Keempat unsur tersebut saling berhubungan dan saling
mempengaruhi dalam proses pengajaran/pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran semakin intensif interaksi yang terjadi maka
semakin optimal proses pembelajaran itu berlangsung. Kadar interaksi
pembelajaran ditentukan dari tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti proses
pembelajaran. Proses pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa biasa disebut
sebagai konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Cara Belajar Siswa Aktif adalah
suatu proses kegiatan belajar-mengajar yang subjek didiknya terlibat secacra
intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif
dalam melakukan kegiatan belajar. 369
Salah satu bentuk strategi pembelajaran yang mengusung konsep Cara
Belajar Siswa Aktif (CBSA) adalah strategi pembelajaran inquiry. Wina Sanjaya
berpendapat bahwa “strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk
mencari

dan

menemukan

sendiri

jawaban

dari

suatu

masalah

yang

dipertanyakan”. 370 Selaras dengan pendapat tersebut Syaiful Sagala menjelaskan
bahwa Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya
menanamkan dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai
subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar
sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. 371 Dari beberapa
pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran inquiry merupakan
kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan
siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa)
secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya. Strategi ini menuntut keterlibatan aktif para siswa untuk menyelidiki
dan mencari melalui proses berpikir aktif. Dalam proses pembelajaran ini, siswa

368

Ibid., hlm 11.
Ibid., hlm 20.
370
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana Perdana Media Group, 2012) hlm 196.
371
Syaiful Sagala, Konsep dan makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 196.
369
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tidak hanya berperan sebagai penerima materi dari keterangan verbal seorang guru,
melainkan juga berperan aktif untuk menemukan jawaban dari sesuatu yang
dipertanyakan oleh guru. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang
mengantarkan pada permasalahan melalui pernyataan.
Strategi pembelajaran inquiry banyak dipengaruhi oleh aliran belajar
kognitif. Menurut aliran ini, belajar adalah proses mental dan proses berpikir
dengan memanfaatkan segala potensi mental yang dimiliki setiap individu secara
optimal. Belajar bukan hanya persoalan menghafal materi yang diberikan oleh guru,
akan tetapi belajar merupakan proses di mana setiap individu memperoleh
pengetahuan tersebut melalui ketrampilan berpikir individu, dengan kata lain
bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak langsung dari guru, melainkan peserta
didik sendiri yang mencari dan menemukannya. 372 Strategi Pembelajaran Inquiry
adalah teori belajar konstruktivistik, di mana peserta didik secara pribadi menyusun
dan membangun pemahamannya dan pengetahuannya sendiri, sehingga peserta
didik sungguh dituntut untuk aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 373
Secara umum Wina Sanjaya mengemukakan bahwa proses pembelajaran
dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dapat mengikuti langkahlangkah sebagai berikut:
1. Orientasi
Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim
pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa
siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa
untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang
sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa
untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah,
tanpa kemauan dan kemampuan maka proses pembelajaran tidak akan berjalan
dengan lancar.
2. Merumuskan masalah

372

Dewi Fauziyah, Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry pada Mata Pelajaran Ekonomi Pokok
Bahasan Pasar, (Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, 2015) hlm 53.
373
Sri Anitah, Teknologi Pembelajaran, (Suarakarta:Yuma Pustaka, 2009) hlm 13.

751

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan
yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang
menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki
dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada
jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari
jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui
proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai
upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.
3. Merumuskan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji.
Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai
hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang
kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis.
Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman
wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap
individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis
yang rasional dan logis.
4. Mengumpulkan data
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk
menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data
merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual.
Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam
belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan
potensi berpikirnya
5. Menguji hipotesis
Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai
dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji
hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya,
kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan
tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Merumuskan kesimpulan
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Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat
sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. 374

Wawasan nusantara menurut Lemhannas diartikan sebagai cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkunganya berdasarkan ide nasionalnya, yang
dilandasi Pancasila dan Unndang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata
hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. 375
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa implementasi materi wawasan
nusantara dalam kurikulum mata pelajaran PPKn adalah untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran siswa yang notabenya adalah warga Negara Indonesia
untuk mempunyai sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai warga Negara
dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kompetensi Dasar materi wawasan nusantara sesuai Permendikbud Tahun
2016:
1.7.Menghargai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
2.7.Bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan
nusantara dalam konetks Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.7.Menginterprestasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia
4.7. Mempresentasikan hasil interprestasi terkait pentingnya Wawasan
Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 376
Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry pada materi Wawasan Nusantara
kelas X SMK Pancasila 1 Wonogiri.
Sintak Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

374

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana Perdana Media Group, 2012) hlm 201.
375
Lemhannas RI, Kewiraan untuk Mahasiswa, (Jakarta: PT Gramedia, 1985) hlm 6.
376
Permendikbud Tahun 2016, Nomor 024- Lampiran 20.
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1. Orientasi

(pemberian

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

rangsangan)

kemudian

memberikan

penjelasam

konsep dan hakikat wawasan nusantara,
referensi

yang

diperlukan

dalam

pembelajaran.
2. Melakukan
peserta

brainstorming

dimana

didik

dihadapkan

pada

masalah/konflik

disintegrasi

yang

terjadi di wilayah NKRI.
2. Merumuskan masalah

1. Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi contoh
konflik-konflik

disintegrasi

yang

berkaitan dengan wawasan nusantara,
sampai siswa menentukan pertanyaanpertanyaan yang harus dijawab melalui
kegiatan belajar.
2. Guru

menegaskan

pembahasan

dimana

batasan

arah

siswa

harus

mampu melakukan identifikasi dari
konflik disintegrasi wawasan nusantara
sesuai tujuan pembelajaran.
3. Merumuskan hipotesis

Pada

tahap

ini

jawaban/analisis
identifikasi

siswa

sementara

konflik-konflik

merumuskan
dari

hasil

disintegrasi

wawasan nusantara dari pandangan siswa
maupun referensi yang pernah dibaca.
4. Mengumpulkan data

Pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi
yang relevan terkait hasil identifikasinya,
seperti data tentang : lokasi terjadinya konflik,
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sebab

terjadinya

konflik,

subjek

yang

berkonflik, upaya perdamaian,

5. Menguji hipotesis

Pada tahap ini siswa

mendiskusikan hasil

analisisnya kepada kelompok dan guru,serta
memverifikasi hasil analisisnnya terhadap
materi dalam buku. (dalam tahap ini guru harus
mampu menguasai identifikasi konflik yang
menjadi bahan analisis dari siswa, guru harus
menjadi teladan dalam memverifikasi hasil
analisis siswa agar muncul persepsi positif dari
siswa terhadap pentingnya menjaga NKRI dari
konflik-konflik tersebut.
6. Menarik kesimpulan

Pada tahap ini siswa menyimpulkan hasil
analisinya yang telah didiskusikan bersama.
Dimaksudkan dalam menyimpulkan ini siswa
mampu memahami arti pentingnya wawasan
nusantara baik dalam konteks sikap spiritual,
sikap sosial, pengetahuan serta keterampilan
sebagai warga Negara dalam menjaga kesatuan
dan persatuan NKRI agar tidak terjadi konflikkonflik tersebut

Hasil dari proses pembelajaran menggunakan strategi inquiry yang
diterapkan pada materi wawasan nusantara di SMK Pancasila 1 Wonogiri adalah
peningkatan kemampuan siswa memahami konsep dan hakikat wawasan nusantara
secara kognitif dan mampu menerapkan sikap dan keterampilan didalam
masyarakat maupun terhadap Negara Indonesia tentang upaya menjaga kesatuan
dan persatuan NKRI dengan berwawasan Nusantara. Diharapkan dengan strategi
yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran baik mulai proses perumusan
masalah sampai membuat kesimpulan dan penyelesaian dapat meningkatkan baik
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sikap, pemgetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks wawasan nusantara
dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik
dalam ranah keluarga, masyarakat maupun lebih luas dalam konteks bangsa dan
Negara, mengingat latar belakang siswa SMK Kejuruan yang dalam pembelajaran
lebih diprioritaskan untuk membentuk lulusan yang siap kerja.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi
pembelajaran inquiry yang diterapkan di siswa kelas X SMK Pancasila 1 Wonogiri,
dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa karena dalam
pembelajaran tersebut siswa dituntut aktif berpikir dan berupaya mencari jawaban
dari apa yang digagas dalam pemikiranya. Kecocokan menerapkan strategi inquiry
pada materi wawasan nusantara adalah karena materi wawasan nusantara yang
diajarakan kepada siswa mempunyai tujuan untuk menjadikan siswa mempunyai
sikap pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga kesatuan NKRI dengan dasar
konsep wawasan nusantara. Dalam penelitian ini sekaligus memberikan penegasan
bahwa strategi pembelajaran inquiry tidak hanya cocok digunakan dalam rumpun
ilmu sainstek saja, tetapi dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, khususnya ilmu sosial yaitu meliputi
aspek: kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan menganalisa masalah,
kemampuan menuliskan pendapatnya setelah melakukan pengamatan, dan
kemampuan menyimpulkan. Pembelajaran inquiry melibatkan seluruh siswa secara
aktif dalam pembelajarannya karena melibatkan para siswa dalam berbagai
kegiatan belajar, dengan demikian aktivitas pembelajaran menjadi hidup karena
dengan pembelajaran inquiry interaksi belajar setiap siswa tinggi sehingga
harapanya dengan meningkatnya aktivitas belajar yang lebih baik akan
meningkatkan hasil belajar dari siswa.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saransaran
sebagai berikut:
Bagi Guru
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1. Guru hendaknya memberikan proses pembelajaran yang bervariasi agar
siswa tidak bosan dan merasa senang, tertarik dengan mata pelajaran,
sehingga tumbuh minat dalam belajar.
2. Guru lebih mempersiapkan secara matang cara membawa diri untuk
menciptakan suatu suasana kelas yang menyenangkan sehingga akan
terwujud suatu proses pembelajaran di dalam kelas yang baik sehingga
dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Bagi Siswa
1. Siswa hendaknya memperbaiki sikap belajarnya baik di dalam sekolah
maupun di luar sekolah yang akan membuat siswa mudah dalam menerima
pelajaran dan dapat meningkatkan prestasi. Siswa hendaknya memiliki
semangat belajar dengan cara berlatih terus menerus dan berupaya untuk
memahami ilmu yang disampaikan.
2. Siswa hendaknya lebih banyak mencari pengetahuan dari pengalaman yang
berhubungan dengan wawasan nusantara agar menambah kecintaan
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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KENDALA GURU PPKN DALAM MENYUSUN TUJUAN
PEMBELAJARAN PADA RPP DI SMP NEGERI 8 SURAKARTA
Oleh :
Fania Nur Azizah377
Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta angkatan 2015
fanianurazizah@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui cara guru SMP Negeri
8 Surakarta dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP 2) Untuk mengetahui
kendala guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP . Penelitian ini
dilaksanakan di SMP Negeri 8 Surakarta , Jl. HOS Cokroaminoto No. 15. Penelitian
ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang
menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang
terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/ lebih, hubungan
antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lainlain. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh langsung dari RPP SMP Negeri 8 Surakarta, sedangkan data
sekunder diperoleh dari wawancara terhadap guru PPKN di SMP Negeri 8
Surakarta. Teknik penelitian ini meliputi tenik pengumpulan data yaitu dengan
observasi (pengamatan) dan wawancara, dan dokumtasi. Hasil yang dicapai dari
penelitian ini yaitu 1)Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang tercantum di
RPP/ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru SMP Negeri 8 Surakarta belum
menerapkan sesuai pedoman yang ada 2) Kendala yang dihadapi guru PPkn dalam
merumuskan tujuan pembelajaran adalah a) tidak diterapkannya pengetahuan yang
guru perolah dengan perumusan tujuan pembelajaran di RPP b) guru cenderung
copy paste c) pembekalan sosialisasi tidak diterapkan dalam membuat RPP d) tidak
ada landasan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran.
Kata kunci: kendala guru, tujuan pembelajaran, RPP.
PENDAHULUAN
Pendidkan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mencerdaskan suatu
bangsa sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
keempat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sudah dipersiapkan secara
sistematis dan terstruktur. Maka dari itu, perlu diadakan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan
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rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam
pembelajaran di kelas. Terdapat dua fungsi RPP dalam proses pengembangannya,
yakni fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan adalah
rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru untuk lebih
siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang, oleh
karena itu setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki persiapan,
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun fungsi pelaksanaan bertujuan
untuk megefektifkan proses pembelajarn sesuai dengan apa yang direncanakan 378.
Menyususn RPP juga diperlukan adanya kompetensi guru yang akan mendorong
tercapainya penyusunan RPP dengan benar dan sistematik sehingga akan mudah
dimengerti dan dipahami. Pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 (Sri Anifah;
2009, 30), terdapat empat kompetensi guru yang harus dimiliki, kompetensi itu
melputi kompetensi pedagogik, kompetensi keahlian, kompetensi sosial,dan
kometensi profesional. Mutu-tidaknya prosos, tujuan dan hasil
sangat ditentukan oleh mutu-tidaknya RPP yang disusun.

379

pembelajaran

Tujuan pembelajaran

juga harus di perhatikan dalam menyusun sebuah RPP mulai dari sistematikanya,
pengguaan

bahasanya

dalam

kejelasan

pencapaian

suatu

pembelajaran.

Sehubungan dengan teknik perumusan tujuan pembelajaran, terdapat hal yang
harus ada pada tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan dengan format ABCD
(audience, behaviour, condition dan degree).380
Namun pada hakekatnya, tidak semua guru PPKN dapat menyusun RPP atau
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dengan baik dan benar, menurut pengamatan
yang telah saya lakukan di SMP Negeri 8 Surakarta di Jalan HOS. Cokroaminoto
No. 51, RPP yang dibuat oleh guru PPKN di SMP tersebut belum memperhatikan
sistematika penyusunan RPP dengan baik dan benar khususnya yang terdapat pada
tujuan pembelajaran. RPP yang disusun oleh guru ppkn di SMP negeri 8 Surakarta
ini sudah baik secara keseluruhan, akan tetapi pada perumusan tujuan pembelajaran

378

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia

379

Anifah Sri. 2009. Tekonogi Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka, hal 14
Mukhtar dan Iskandar. 2011. Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan
Komunikasi. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, hal 42
380

760

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

tidak memuat unsur ABCD (audience, behaviour, condition dan degree) sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai rencana yang sudah dirancang.
Dari permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 8 Surakarta, dapat diambil
rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana cara guru PPKn SMP Negeri 8 Surakarta
dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP? 2) Bagaimana kendala guru PPKn
SMP Negeri 8 Surakarta dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP .
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui cara guru SMP Negeri
8 Surakarta dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP 2) Untuk mengetahui
kendala guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP .
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di SMP
Negeri 8 Surakarta di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 51. Penelitian ini dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menafsirkan dan
menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi di dalam
masyarakat, pertentangan 2 keadaan/ lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan
antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain- lain. Sumber data dalam
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung
dari RPP SMP Negeri 8 Surakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari
wawancara terhadap guru PPKN di SMP Negeri 8 Surakarta. Teknik penelitian ini
meliputi tenik pengumpulan data yaitu dengan observasi (pengamatan) dan
wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Cara Guru Ppkn SMP Negeri 8 Surakarta Dalam Merumuskan
Tujuan Pembelajaran Di RPP.
Tujuan pembelajaran merupakan suatu bentuk usaha untuk memberikan
rumusan hasil yang diharapkan dari siswa/ mahasiswa sebagai subjek belajar
sehingga memberi arah kemana proses belajar menjgajar itu harus dibawa dan
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dilaksanakan.

Oleh karena itu, tujuan harus dirumuskan dan harus memiliki

deskripsi yang jelas yang sesuai dengan tujuan. 381
Perumusan tujuan pembelajaran
Melalui rumusan tujuan, guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh
siswa setelah berakhir proses pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan
pembelajaran, guru bertugas menjabaran standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar menjadi indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar itu sendiri pada
dasarnya adalah peryataan perilaku yang memiliki dua syarat utamayaitu bersifat
obsurable dan berorientasi pada hasil belajar.382
a. Rumusan Standar SK
Standar Kompetensi Mata Pelajaran adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang harus dikauasai setelah siswa mempelajari
mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap
mata pelajaran, standart kompetensi sudah ditentukan oleh para
383

pengembang kurikulum, yang dapat kita lihat dari standar isi (SI).

Standar kompetensi harus dicapai setelah anak didik menyelesaikan suatu
mata pelajarantertentu pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. 384
b. Rumusan Standar KD
Kompetensi Dasar adalah kemampuan minimal yang dapat dicapai peserta
didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam
kelas pada jenjang pendidikan tertentu.385 Pendapat lain juga mengatakan
bahwa Kompetensi dasar merupakanpengetahuan, keterampilan dan sikap
minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa
telah menguasai standar kompetensi yang harus diterapkan, oleh karena
itulah maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar

381

Mukhtar dan Iskandar. 2011. Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan
Komunikasi. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, hal 15.
382
Wina Sanjaya. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jaarta: Kencana, hal 60
383
Wina Sanjaya. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jaarta: Kencana, hal 56
384
Wina Sanjaya. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana, hal 71.
385
Wina Sanjaya. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana, hal 71.
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kompetensi. Seperti halnya dalam standar kompetesi, untuk setiap mata
pelajaran rumusan standar kompetensi sudah ada dalam standar isi. 386
c. Rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator pencapaian disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian
kompetensi dasar. Dengan demikian indikator dirumuskan sebagai dasar
untuk meyusun alat penilaian. Petunjuk dalam merumuskan indikator yaitu
1) indikator dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat
diukur keberhasiannya, 2) perilaku yang dapat diukur itu berorientasi pada
hasil belajar bukan pada proses belajar, 3) sebaiknya setiap indikator hanya
mengandung satu bentuk perilaku.

387

Perumusan indikator setian

Kompetensi Dasar minimal 2 indikator.
d. Rumusan Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari
taksonomi, menurut Benyamin S Bloom kawasan itu meliputi kognitif,
afektif, psikomotor. Domain kognitif dikembangkan oleh Benyamin S
Bloom sedangkan domain afektif dikembangkan oleh Krathwohl dan
domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. 388 Perumusan tujuan
pembelajaran harus memiliki empat komponen yakni subyek belajar,
tingkah laku yang harus muncul sebagai indikator sebagai hasil belajar
setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran, kondisi
atau dalam situasi dimana subjek dapat menunjukkan kemampuannya dan
yang terakhir adalah berhubungan dengan standar kualitas dan kuantitas
hasil belajar.389 Berdasarkan dari keempat komponen tersebut, dapat
dirumuskan ABCD sebagai dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran.
Penjelasan rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran adalah:
A= Audience (petatar, siswa sasaran didik lainnya)
B= Behaviour (perilaku yang dapat diamato sebagai hasil belajar)
386

Wina Sanjaya. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jaarta: Kencana, hal 56
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388
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Jakarta: PT Bumi Aksara.
389
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C= Condition (persyaratan yang dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat
tercapai)
D= Degree (tingkat penampilan yang dapat diterima sebagai ukuran hasil
belajar siswa)390
Analisis Tujuan Pembelajaran Pada RPP Di SMP Negeri 8 Surakarta
Berdasarkan teori cara merumuskan tujuan pembelajaran, guru sebelum
merumuskan tujuan pembelajaran harus menjabarkan SK, KD, Indikator
Pencapaian Kompetensi kemudian baru bisa merumuskan tujuan pembelajaran.
RPP yang dianalisi peneliti adalah PP kelas IX semester Genap dengan ketentuan
SK dan KD sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi :
3. Memahami Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa Dan Bernegara
2. Kompetensi Dasar :
3. 1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia.
3. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menjelaskan Makna Globalisasi
3.1.2. Menyebutkan faktor penyebab glbalisasi
3.1.3. Menjelaskan arti penting globalisasi bagi Indonesia
4. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat menjelaskan makna globalisasi
Siswa dapat menyebutkan faktor penyebab globalisasi
Siswa dapat menjelaskan arti p enting globalisasi bagi Indonesia.
Berdasarkan teori yang sudah disebutkan diatas,
Menurut keterangan yang peneliti peroleh, menjadi seorang guru otomatis harus
bisa menyusun RPP dengan benar karena hal itu merupakan kewajiban utuk
merancang tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan belum
semua guru khususnya guru ppkn dapat menyusun RPP dengan benar, dalam hal

390

Mukhtar dan Iskandar. 2011. Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan
Komunikasi. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, hal 42.
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ini pada tujuan pembelajaran yang tercantum pada RPP. Dalam tujuan
pembelajaran seharunya memuat unsur ABCD atau audience, behaviour, condition
dan degree. Namun, dalam hal ini guru Ppkn di SMP Negeri 8 Surakarta belum
mencantumkan rumusan ABCD dalam RPP yang dibuat. Guru Ppkn di SMP
Negeri 8 Surakarta hanya memenuhi unsur A dan B nya saja.
Seperti:
- Siswa

dapat menjelaskan makna globalisasi.

A

B

- Siswa

dapat menyebutkan faktor penyebab globalisasi

A
-Siswa

B
dapat menjelaskan arti penting globalisasi bagi Indonesia.

A

B
Dalam tujuan pembelajaran ini belum memuat unsur condition ( C)

misalnya saja “setelah dilakukan tes tertulis” dan degree (D) atau ukuran
tercapainya suatu pembelajaran “minimal 90 % dengan benar”.

B. Kendala Yang Dihadapi Guru Ppkn Dalam Penyusunan RPP
Kendala Guru PPKN dalam menyusun RPP (Rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran) adalah tidak diterapkannya pengetahuan yang diperoleh guru PPKn
dengan perumusan tujuan pembelajaran di RPP SMP Negeri 8 Surakarta. Menurut
wawancara yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di SMP 8
Surakarta dengan salah satu guru mata pelajaran PPKn,
1) Guru sangat mengerti cara merumuskan tujuan pembelajaran yaitu
mulai dari silabus - Kalender Akademik – Program Tahunan –
Kurikulum- RPP – SK- KD- indikator (KKO + OBJEK) – Tujuan
pembelajaran

dengan menggunakan unsur ABCD ( Audience,

Behavior, Condition dan Degree). Bahkan, terdapat pengakuan
bahwasanya tercapainya tujuan pembelajaran di kelas sangat
bergantung pada unsur ABCD yang ada di RPP. Namun, masalahnya
pada RPP yang dibuat tidak mencantumkan unsur ABCD dan hanya
terdapat unsur AB nya saja.
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2) Guru cenderung copy paste dengan RPP di MGMP sehingga guru tidak
dapat menyesuaikan dengan karakteristik siswanya.
3) Terdapat sosialisasi MGMP yang dilakukan satu semester sebanyak tiga
kali dan merupakan agenda wajib dengan bahasan seperti (kisi- kisi,
materi, tujuan,dan sebagainya ), namun guru cenderung tidak
menerapkan ke dalam RPP yang dibuatnya.
4) Guru tidak punya landasan seperti buku atau teori yang digunakan
sebagai landasan dalam membuat RPP, hanya saja guru memberikan
keterangan bahwasanya prumusan tujuan menggunakan unsur ABCD.
KESIMPULAN
Setiap guru diwajibkan untuk menyusun RPP dengan sistematis dan benar,
namun belum semua guru terkhusus guru ppkn dapat mengusun RPP dengan benar.
Perumusan tujuan pembelajaran tidak memenuhi unsur ABCD, ketidaksesuaian
tujuan pembelajaran di RPP akan menimbulkan ketidaktercapainya tujuan
pembelajaran di dalam kelas. Adapun kendala yang dihadapi guru ppkn adalah a)
tidak diterapkannya pengetahuan yang guru perolah dengan perumusan tujuan
pembelajaran di RPP b) guru cenderung copy paste c) pembekalan sosialisasi tidak
diterapkan dalam membuat RPP d) tidak ada landasan guru dalam merumuskan
tujuan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Anifah Sri. 2009. Tekonogi Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka
Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia
Mukhtar dan Iskandar. 2011. Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi
Dan Komunikasi. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta
Wina Sanjaya. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta:
Kencana
. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana
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“STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA dan
KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SISWA
UNTUK MENGEMUKAKAN PENDAPAT”
(Studi di SMA Muh 3 Surakarta)
Fatonah
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
fatonah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui faktor penyebab siswa di SMA
Muh 3 Surakarta tidak aktif mengemukakan pendapat, 2) Mengetahui strategi
pembelajaran apa saja yang digunakan guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk
mengemukakan pendapat, 3) Mengetahui efektivitas pembelajaran yang dilakukan
guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa
dalam mengemukakan pendapat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan
dokumen.Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis
dokumen.Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini antara lain terdapat
faktor internal dan faktor eksternayang mempengaruhi siswa dalam mengemukakan
pendapat. Faktor internal antara lain adanya perasaan takut dari diri siswa.Faktor
eksternal antara lain respon teman sekitar yang sering mencemooh,,lingkungan
belajar yang tidak kondusif. guru kurang mampu memanfaatkan media
pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi membosankan.,Kurangnya
komunikasi atau kedekatan antara siswa dan guru. Strategi pembelajaran yang harus
dikembangkan yaitu strategi yang mampu memusatkan siswa untuk aktif dalam
pembelajaran. Salah satu contoh strategi yang dikembangkan antara lain diskusi
brand stroaming (curah pendapat), presentasi, demonstrasi, ceramah bervariasi,
tanya jawab.
Kata kunci : Strategi pembelajaran, Efektifitas pembelajaran, Kemampuan
mengemukakan pendapat
PENDAHULUAN
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006
diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga
negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya
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untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan

391

berkarakter

yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah
diharapan tugas guru di dalam kelas khususnya guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

tidak

hanya

menyampaikan

informasi

berupa

materi

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga harus dapat
menciptakan pengalaman belajar siswa. Selain itu, guru harus berupaya agar
kegiatan di dalam kelas dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Menumbuhkan keberanian berkomunikasi terhadap anak didik merupakan
tugas pendidik yang harus dikerjakan. Ini menjadi pembuka pertama
bagaimana mengaktualisasikan diri di depan kelas dan pendidik sebagai
pengelola kelas harus mampu memberikan sebuah apresiasi positif kendati
cara penyampaiannya kurang tepat. Dari kesalahan itulah peserta didik akan
semakin belajar lebih baik bagaimana harus berkomunikasi dalam
mengemukakan pendapat. (Yamin, 2009)

Vygotsky (Yamin, 2009) mengutarakan bahwa kemampuan dan keberanian
siswa dalam mengungkapkan pendapat dikelas perlu dirangsang oleh guru sehingga
siswa termotivasi untuk berani berpendapat sesuai dengan pelajaran yang dihadapi.
Keberanian mengemukakan pendapat di dalam kelas perlu dikuasai siswa, karena
dengan keberanian mengemukakan pendapat

yang

baik siswa

mampu

melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar
berlangsung antara lain kegiatan seperti berdialog, kegiatan berdiskusi, melakukan
presentasi, serta melakukan tanya jawab. 392
Kenyatannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas banyak siswa yang
mengalami hambatan ketika mereka diberikan tugas oleh guru untuk
mengemukakan pendapat di depan kelas. Mereka mengalami kesulitan dalam

391
392

Yamin M.(2009). Manajeman Kurikulum Pendidikan. Jogjakarta: Diva Press
Ibid,hal 30
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mengungkapkan ide, kurang membiasakan diri untuk berbicara di depan umum,
kurangnya rasa percaya diri pada siswa, dan kurang mampu mengembangkan
keterampilan bernalar dalam berbicara. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Iskak selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Muh 3
Surakarta pada tanggal 7 Januari 2017 diperoleh data bahwa banyak siswa di SMA
tersebut yang belum mampu berpendapat secara formal didalam kelas. Fenomena
tersebut sering dijumpai saat guru mengajar dalam kegiatan belajar mengajar di
kelas. Siswa cenderung pasif dan kurang berminat untuk mengemukakan pendapat
tentang pelajaran yang disampaikan oleh guru baik dalam bentuk bertanya maupun
menjawab pertanyaan. Siswa masih ragu-ragu untuk bertanya pada guru jika ada
penjelasan yang belum dimengerti dan jika dimintai pendapat oleh guru, siswa
masih banyak yang diam dan takut untuk berbicara lantaran takut salah.
Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut terkait apa saja strategi yang digunakan guru dalam
mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat mengemukakan pendapatnya.
Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi
Pembelajaran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam
Mengembangkan Kemampuan Siswa Untuk Mengemukakan Pendapat (SMA Muh
3 Surakarta).
A. Rumusan Masalah
1. Apakah faktor yang menyebabkan siswa di SMA Muh 3 Surakarta tidak
aktif mengemukakan pendapat?
2. Bagaimana strategi pembelajaran guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk
mengemukakan pendapat ?
3. Bagaimana efektivitas dari strategi pembelajaran yang dilakukan guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kemampuan
siswa dalam mengemukakan pendapat?
B. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui faktor penyebab siswa di SMA Muh 3 Surakarta tidak aktif
mengemukakan pendapat.
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2. Mengetahui strategi pembelajaran apa saja yang digunakan guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan siswa
untuk mengemukakan pendapat.
3. Mengetahui efektivitas dari strategi pembelajaran yang dilakukan guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa
dalam mengemukakan pendapat.
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu , dimulai pada tanggal 21
April017 sampai tanggal 3 Mei 2017. Penelitian ini dilakukan saat
magang kependidikan 2 tahu 2017. Pada saat penelitian ini siswa sedang
melakukan KBM sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil
data.
2. Tempat Penelitian
Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Tiga Kota Surakarta
merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Sekolah ini terletak di Jl. Kolonel Sutarto No.62, Jebres, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57126, sekolah ini juga telah memiliki akreditasi “A” atau
sangat baik. SMA Muhammadiyah 3 Surakarta saat ini menerapkan dua
jenis kurikulum dalam kegiatan belajar mengajarnya, yaitu KTSP untuk
kegiatan belajar mengajar kelas sebelas dan duabelas, sedangkan untuk
kelas sepuluh menggunakan kurikulum 2013.
B. Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono ( 2017:9) adalah :
Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan
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trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian
lebih menekankan pada makna dan generalisasi. 393
Alasan digunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti
hendak menggambarkan fenomena atau peristiwa yang ada di SMA Muh 3
Surakarta secara real tentang pembelajaran PPkn yang terjadi.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek Penelitian
Informan dalam penelitian di SMA Muh 3Surakarta antara lain guru
PPKn dan 10 siswa di SMA Muh 3 Surakarta. Dalam penelitian
kualitatif kali ini antara lain :
1.) Iskak, S.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.) Perwakilan siswa di SMA Muh 3 Surakarta
2. Obyek Penelitian
Penelitian kali ini mengambil objek yaitu strategi pembelajaran yang
digunakan dalam Pembelajaran PPKn di SMA Muh 3 Surakarta.

D. Penggalian Data Teknik Analisis Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut :
1.) Wawancara
Dalam Penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Bapak Iskak, S.Pd
selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan
Perwakilan siswa di SMA Muh 3 Surakarta.

2.) Observasi

393

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
Bandung : Alfabeta
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Dalam penelitian ini , penulis menggunakan observasi berperan pasif
atau yang disebut dengan observasi non partisipan yang mana peneliti
hanya mengamati KBM PPkn yang berlangsung.
3.) Analisis Dokumen
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Guru PPKn SMA Muh 3 Surakarta
kelas X Semester ganjil.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor yang Menyebabkan Siswa di SMA Muh 3 Surakarta Tidak
Aktif Mengemukakan Pendapat
Berdasarkan hasil temuan penelitian, faktor yang menyebabkan
siswa di SMA Muh 3 Surakarta tidak aktif mengemukakan pendapat
terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.
a. Faktor Internal :
1) Adanya perasaan takut dari diri siswa, meliputi : a) rasa kurang
percaya diri pada diri siswa saat mencoba bertanya atau
mengemukakan pendapat; b) perasaan takut dimarahi guru jika
jawabannya salah; c) perasaan takut dimarahi guru saat ingin
bertanya tentang materi yang kurang jelas karena takut dianggap
tidak memperhatikan pelajaran; d) perasaan takut jika ditertawakan
temannya saat salah mengemukakan pendapat.
2) Siswa kesulitan dalam membuat pertanyaan atau menyampaikan
gagasannya karena kurangnya kemampuan berkomunikasi atau
kurang menguasai materi
3) Kurangnya motivasi dari diri siswa sehingga siswa kurang berminat
pada

mata

pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan

karena

banyaknya materi hafalan.
b. Faktor eksternal :
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1) Respon teman sekitar yang sering mencemooh saat siswa tersebut
salah menjawab sehingga mematikan keberanian siswa saat siswa
bertanya atau mengemukakan pendapat.
2) Lingkungan belajar yang tidak kondusif.
3) Guru kurang mampu memanfaatkan media pembelajaran sehingga
pembelajaran menjadi membosankan.
4) Kurangnya komunikasi atau kedekatan antara siswa dan guru.

2. Strategi

Pembelajaran

Guru

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Siswa Untuk
Mengemukakan Pendapat
Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, cara pandang, dan
pola piker guru dalam mengorganisasikan isi pelajaran, penyampaian
pelajaran, dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai
tujuan pembelajaran (Khanifatul:15) 394. Jadi dapat dikatakan bahwa
strategi pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi apa yang
akan dikembangkan. Berikut adalah strategi yang dilakukan oleh guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memacu siswa
mengemukakan pendapat :
a. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan
strategi pembelajaran brand stroaming (curah pendapat), presentasi,
demonstrasi, ceramah bervariasi, tanya jawab dan diskusi dalam
mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat.
b. Guru memberikan motivasi pada siswa agar aktif mengemukakan
pendapat dengan dua cara yaitu memancing antusias siswa untuk
mengemukakan pendapat dengan cara memberikan tambahan nilai
pada siswa yang aktif berpendapat dan mendorong siswa agar tidak
takut dalam mengemukakan pendapat.

394

Khanifatul (2013). Pembelajaran Inovatif.Yogyakarta: Arruz Media

773

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

c. Memberikan pujian atau penguatan pada siswa yang berani
mengemukakan pendapat agar nantinya siswa dapat lebih berani dalam
mengemukakan pendapat lagi tanpa adanya rasa takut.
d. Menunjuk siswa yang pasif di kelas untuk menjawab pertanyaan
temannya atau pertanyaan guru agar siswa tersebut dapat berpartisipasi
aktif di kelas dalam mengemukakan pendapatnya saat proses
pembelajaran berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk poin pertama terkait
strategi yang digunakan guru dengan melakukan berbagai metode relevan
dengan ragam strategi pembelajaran menurut USAID dalam program
“Active Learning in School” (Winarno, 2013) yang menyebutkan adalah
sebagai berikut395 :
1) Curah pendapat (diterapkan oleh guru PKn)
2) Studi kasus
3) Demonstrasi (diterapkan oleh guru PKn)
4) Penemuan
5) Jigsaw
6) Kegiatan lapangan
7) Ceramah (diterapkan oleh guru PKn)
8) Diskusi kelompok (diterapkan oleh guru PKn)
9) Pembicara tamu
10) Tulis berantai
11) Debat
12) Bermain peran
13) Simulasi
14) Tugas proyek
15) Presentasi (diterapkan oleh guru PKn)
16) Penilaian sejawat
395

Winarno.(2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Isi, Strategi, dan Penilaian.
Jakarta: Bumi Aksara
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17) Bola salju
18) Kunjung karya
19) Pembelajaran dengan audio visual

Berdasarkan teori di atas, jika dikaitkan dengan hasil penelitian
maka dari 19 strategi yang disebutkan dalam teori di atas hanya terdapat 6
strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu curah
pendapat, demonstrasi, ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi,
Untuk poin kedua dari hasil penelitian, guru menganggap
memberian motivasi sangatlah penting dalam proses pelaksanaan strategi
pembelajaran. Pemberian motivasi yang dilakukan guru tersebut bertujuan
untuk memberikan kepercayaan diri pada siswa agar siswa merasa nyaman
dengan keadaan yang nantinya siswa dapat dengan mudah untuk
menyampaikan pendapat dan bertanya.
Poin ketiga hasil penelitian yang dilakukan guru adalah dengan
memberikan

pujian

atau

penguatan

pada

siswa

yang

berani

mengemukakan pendapat. Teori behaviorisme ini dapat dijadikan acuan
dalam penerapan strategi yang dilakukan guru karena teori behaviorisme
ini menekankan pada tingkah laku sebagai akibat dari stimulus-respon,
dimana tingkah laku yang muncul adalah adanya siswa yang aktif
mengemukakan pendapat sebagai akibat dari adanya strategi yang
dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan
pemberian penguatan (reinforcement) kepada siswa baik secara verbal
maupun non verbal saat siswa bertanya atau menjawab pertanyaan guru.
Untuk poin keempat strategi yang digunakan guru adalah dengan
cara bertanya atau menunjuk siswa yang pasif di kelas untuk menjawab
pertanyaan agar siswa tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran merupakan salah satu alternatif untuk menghidupkan
suasana pembelajaran di dalam kelas. Dengan menunjuk siswa yang
kurang aktif, guru dapat mengalihkan perhatian siswa yang belum
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konsentrasi menjadi lebih konsentrasi dengan mata pelajaran yang
diajarkan.

3. Efektivitas dari Strategi Pembelajaran Yang Dilakukan Guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kemampuan
Siswa Dalam Mengemukakan Pendapat
Efektivitas strategi pembelajaran dapat diukur dengan mengadaptasi
pengukuran efektivitas dari

(Rae, 2001) adapun Indikator strategi

pembelajaran yang dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan
siswa dalam mengemukakan pendapat adalah sebagai berikut :396
a. Apakah strategi pembelajaran mencapai tujuannya?
b. Apakah strategi pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa?
c. Apakah siswa memiliki keterampilan yang diperlukan?
d. Apakah keterampilan tersebut diperoleh siswa sebagai hasil dari
strategi pembelajaran?
Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara serta analisis
dokumen, strategi yang digunakan oleh guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan di SMA Muh 3 Surakarta belum mendapatkan hasil yang
maksimal. Dari 4 Indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas
pembelajaran hanya beberapa saja yang tercapai dengan maksimal. Strategi
pembelajaran yang digunakan sudah dapat memenuhi kebutuhan siswa
terkait kurangnya motivasi untuk berbicara di depan kelas, dari sisi
keterampilan sudah mulai terbentuk. Hal ini di lihat dari siswa yang mulai
aktif bertanya dan mengemukaakan pendapat setiap kali mendapatkan
materi.

PENUTUP
A. Kesimpulan
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1. Faktor yang menyebabkan siswa di SMA Muh 3 Surakarta tidak aktif
mengemukakan pendapat terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
faktor internal seperti perasaan takut dimarahi guru, siswa kesulitan
mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi pada siswa. Sementara
faktor eksternal meliputi respon negatif dari teman di kelas saat salah
menjawab, lingkungan belajar tidak kondusif, guru kurang mampu
memanfaatkan media sehingga pembelajaran membosankan, dan kurangnya
komunikasi antara guru dan siswa.
2. Strategi pembelajaran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat
adalah sebagai berikut: a) menerapkan strategi pembelajaran curah
pendapat, presentasi, demonstrasi, ceramah bervariasi, tanya jawab dan
diskusi; c) memberikan pujian atau penguatan pada siswa; d) guru menunjuk
siswa pasif untuk menjawab pertanyaan.
3. Efektivitas dari strategi pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa dalam
mengemukakan belum sepenuhnya efektif dan belum dapat berjalan optimal
dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat,
karena masih terdapat siswa yang belum berani mengemukakan pendapat
dan dari seluruh jumlah siswa di SMA Muh 3 Surakarta belum dapat
mencapai separuh jumlah siswa yang berani mengemukakan pendapat.
B. SARAN
1. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan
a. Guru

sebaiknya

memaksimalkan

strategi

pembelajaran

yang

digunakannya dan meminimalisir faktor yang menghambat siswa
dalam mengemukakan pendapat agar siswa tidak mengalami kesulitan
dalam mencoba mengemukakan pendapat.
b. Guru sebaiknya dapat menciptakan komunikasi yang interaktif dengan
siswa sehingga muncul interaksi antara guru dan siswa yang
berkesinambungan.
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c. Guru sebaiknya selalu memotivasi siswa agar lebih berani lagi dalam
mengemukakan pendapat dan terus memberikan pujian atau penguatan
pada siswa yang berani bertanya atau mengemukakan pendapat.
2. Bagi peserta didik
a. Siswa sebaiknya memiliki motivasi untuk berani mengemukakan
pendapat di depan kelas.
b. Siswa sebaiknya dapat menghargai temannya yang mencoba menjawab
pertanyaan guru dan tidak menertawakan temannya yang mengalami
kesalahan dalam menjawab pertanyaan guru.
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MODEL PEMBELAJARAN STUDI KASUS UNTUK MENINGKATKAN
PENGETAHUAN SISWA DAN RESPON SISWA
Fiqy Zulfikar1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Fiqyzulfikar17@gmail.com
ABSTRAK
Paper ini membahas tentang solusi guru untuk memberikan model pembelajaran
agar peserta didik mudah menerima pelajaran dengan materi pelajaran, dengan
menggunakan satu model pembelajaran diharapkan model pembeljaran dapat
digunakan kesemua materi pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
(1)Model pembelajaran studi kasus (2) kelebihan dan manfaat model pembelajaran
studi kasus untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan respon siswa
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah dari
study pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan
menyusun data penelitian adalah dengan analisis dokumen dan literature
Hasil Penelitian adalah (1) Model pembelajaran studi kasus model pembelajaran
berkelompok yang mengharuskan siswa berperan lebih aktif dalam pembelajaran
dan mempermudah siswa memahami pendapat dari anggota kelompok tersebut dan
mengoptimalkan materi materi pembelajaran yang dipahami oleh siswa siswa
tersebut secara kreatif.(2)Manfatat model pembelajaran studi kasus selain berperan
aktif dalam pembelajaran,model ini juga meningkatkan rasa kepudulian terhadap
anggota kelompok dan menghargai argumentasi dari anggota lainnya serta
meningkatkan pengetahuan dan respon siswa.
Kata kunci:studi kasus,pengetahuan,respon
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk memberikan
materi dikelas, baik penyampaian pembelajaran dengan metode ceramah maupun
metode dikusi. Model pembelajaran sangat beragam yang terbagi menjadi beberapa
jenis diantaranya model pembelajaran memproses informasi, model pembelajaran
kelompok pengajaran social, kelompok model pengajaran personal dan kelompok
model system-sistem perilaku. Fenomena saat ini banyak siswa bosan saat
menerima materi pelajaran. Bosan dalam menerima materi dapat bersal dari
keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dari lingkungan sosialnya
sehingga mereka akan sibuk untuk hal tersebut dan mengesampingkan kebutuhan
pokok dan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya (Bahrer-Kohler,
2012:52)
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Kasus yang sering terjadi didunia pendidikan adalah kurang aktifnya peserta
didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kurang aktif kerena peserta didik ragu atau
malu dalam mengungkapkan pendapat, namun dapat dikarenakan juga guru tidak
memberikan kesempatan waktu peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya,
apabila hal ini terus berlagsung maka peserta didik akan kesulitan dalam
berkembang dan sulit

dalam

memahami

pembelajran karena terbisasa

menggunakan metode belajar hafalan. disinilah peran guru untuk mengatasi
masalah ini. Output dari pembelajaran bukan hanya peserta didik mendapatkan nilai
bagus dalam ujian akhir, namun karakterer perlu ditingkatkan untuk diaplikasikan
siswa dimasyarakat dan untuk masa depan siswa.
Strategi pembelajaran dengan studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan
dalam penyajian suatu pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai
bahan pembelajaran, kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk
mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Strategi pembelajaran dengan studi
kasus ini memungkinkan siswa untuk bisa memecahkan dan mengambil keputusan
terhadap kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam strategi pembelajaran dengan studi kasus ini terdapat beberapa kesulitan
dalam penerapan strategi pembelajaran ini, hal ini dikarenakan ada beberapa pihak
yang masih belum memahami betul strategi pembelajaran studi kasus ini baik itu
dari guru sendiri maupun dari siswa, salah satunya yaitu guru tidak
mengetahui kapan harus menggunakan studi kasus sebagai strategi mengajar,
sehingga sering kali guru cenderung untuk tidak menggunakan studi kasus sebagai
strategi pembelajaran.
Oleh karena itu, untuk membantu kesulitan-kesulitan tersebut, maka
disusunlah makalah ini untuk memudahkan para guru memahami strategi
pembelajaran dengan mengunakan studi kasus, selain itu makalah ini disusun untuk
memudahkan siswa

dalam

memahami pembelajaran dan

meningkatkan

pengetahuan serta respon siswa menggunakan studi kasus.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka,studi pustaka adalah
kajian teoritis,refrensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan
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budaya,nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (sugiyono
2012) kelebihan dari metode penelitian ini adalah Mudahnya menemukan bahan
penelitian yang dicari dalam penelitian dengan metode pustaka ,Tersedianya
pustakawan untuk memberikan bantuan dalam penelitian dengan metode
pustaka,Peneliti dengan metode pustaka mudah meningkatkan fokus dengan
tersedianya lingkungan yang cukup, Penelitian dengan metode ini bisa membantu
seorang peneliti untuk menghindari gangguan yang berpotensi muncul dibanding
metode penelitian lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian pertama mengenai studi kasus datang dari Yin (1996), yang
menggambarkan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris
guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata.
Yin kemudian menambahkan bahwa pendekatan studi kasus dapaat diterapkan jika
batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak
terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti
dan penggalian informasi sedangkan Pollit & Hungler (1990) menjelaskan bahwa
fokus studi kasus terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih
lanjut

mengapa

seseorang

berpikir,

melakukan

sesuatu,

atau

bahkan

mengembangkan diri. Fokus ini dinilai oleh Pollit & Hungler penting dalam studi
kasus karena dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status,
kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya
studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian suatu
pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan pembelajaran
kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian
atau jalan keluar. Strategi pembelajaran dengan studi kasus ini memungkinkan
siswa untuk bisa memecahkan dan mengambil keputusan terhadap kasus yang
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.Ada 2 studi kasus yaitu studi kasus lengkap
(terbuka)

dan studi kasus

tidak

lengkap

(tertutup).

Studi kasus yang

lengkapmenggambarkan sepenuhnya situasi dan solusi-solusi atau tindakan yang
bisa direkomendasikan dalam kehidupan nyata, sedangkan, studi kasus tidak
lengkap

menggambarkan

peristiwa yang nyata

sampai pada batasan-
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batasan tertentuKetika kita mempertimbangkan hasil belajar yang ingin dicapai
oleh siswa, yang harus dilakukan yaitu meminta siswa untuk menganalisis
kasus yang telah diberikan atau yang ditemukan, kasus tersebut kemudian
didiskusikan, kenapa kasus tersebut bisa terjadi dan apa alasan tindakan tersebut
dilakukan, kemudian siswa diminta untuk menyarankan suatu solusi dalam
tindakan

tersebut. Hal

ini

akan

melatih

siswa

untuk

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
Karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus
Adapun karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus sebagai berikut:
1. Strategi dengan menggunakan suatu peristiwa yang di pandang sebagai
suatu masalah yang bersifat faktual.
2. Siswa berperan aktif dalam upaya pencarian pemecahan masalah yang di
hadapi dan guru/pendidik sebagai pembimbing yang akan mengarahkan
siswa/peserta didik untuk memilih alternatif pemecahan masalah.
3. Memerlukan bimbingan dalam proses penyelesaian masalah yang di hadapi
siswa.

Tidak

terselesaikannya

masalah

secara

tepat/sehat

dapat

menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan pada siswa itu
sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini guru sangat berperan penting sebagai
orang yang dapat membimbing siswa menuju alternatif pemecahan masalah
yang tepat.
4. Penekanan proses pembelajaran bukan hanya pada penyampaian informasi
oleh pengajar melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran
analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas.
5. Pembelajaran yang ditekanan pada pemahaman konteks.
6. Siswa memiliki pengetahuan awal tentang masalah yang akan dipecahkan,
setidaknya dalam hal ini siswa memiliki gambaran terhadap masalah yang
dihadapi, sehingga hal ini akan memudahkan siswa dalam mengambil suatu
keputusan atau pemecahan masalah
Studi kasus merupakan pembelajaran induktif di mana peserta dengan
menggunakan kasus (masalah) yang nyata sebagai masukan utama melakukan
proses analisis kasus untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan
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melalui pencarian secara aktif informasi konsep teoritik dan interaksi dengan
peserta lainnya yang berpuncak pada diskusi kelas dengan pengarahan fasilitator.
Luarannya adalah pengalaman praktek yang berbasis teori bagi peserta.
Terdapat pengertian yang lain dari studi kasus yakni sebagai salah satu bentuk
metode penelitian. Dalam pengertian terakhir ini, sasaran penerapan disesuaikan
dengan strata pembelajaran: (1) mengidentifikasi konsep, teori dan prinsip yang
dipelajari, (2) mengembangkan konsep, dan (3) menemukan konsep baru.
Komponen-Komponen yang Harus Diperhatikan dalam Studi Kasus
Memutuskan mengapa dan kapan harus menggunakan studi kasus Karena studi
kasus membantu siswa untuk belajar mengeksploitasi kemampuan dasar siswa dari
suatu cerita. Guru harus mempertimbangkan penggunaan studi kasus dalam situasi
yang mana guru bisa menggunakan diskusi kelas atau latihan pemecahan
masalah. Beberapa alasan menggunakan studi kasus, yaitu:
1. Kasus memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih memecahkan
masalah, isu-isu, dan kejadian-kejadian yang lain. Disini siswa juga berlatih
memberikan suatu keputusan atau suatu solusi yang diberikan.
2. Pemberian kasus pada siswa memungkinkan siswa memiliki pemahaman
konseptual yang kuat karena kasus yang diberikan bersifat kontekstual,
sehingga siswa dapat mengkontruksi pengalaman yang dimilikinya.
3. Studi

kasus

mendorong

peserta

didik

untuk bertanggung

jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri.
4. Studi kasus membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka
dalam berpikir analitis untuk membuat materi yang memiliki keterlibatan
langsung terhadap diri.
5. Metode kasus juga mempersiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat.
6. Kasus membantu siswa untuk belajar dengan teori-teori yang sesuai untuk
pemecahan suatu masalah.
7. Studi kasus mentransformasi peran siswa dari penerima

informasi

pasif menjadi siswa yang aktif mencari dan menemukan pemecahan dari
suatu masalah.
Kelebihan Model Pembelajaran
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Pendekatan studi kasus biasanya lebih fleksibel karena disainnya memang
ditujukan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Berbeda dengan pendekatan
yang didisain dengan keinginan untuk menguji suatu teori atau hipotesa, dengan
sifat eksploratif studi kasus, memungkinkan si peneliti untuk lebih fleksibel
menyesuaikan arah penelitiannya sesuai dengan perkembangan kegiatan
penelitiannya.Pembelajaran yang Penekanan pada Pemahaman Konteks.
Usaha mencari tahu melalui studi kasus pendalaman pemahaman mengenai
persoalan atau kelompok orang tertentu. Ini mengarahkan pada terkumpulkanya
informasi yang rinci atau detail tentang persoalan atau kelompok orang yang
menjadi focus kajian. Luaran dari studi seperti ini adalah apa yang disebut thick
description yakni deskripsi mendalam tentang suatu persoalan atau kelompok orang
dan segala konteks terkait permasalahan atau kelompok orang tersebut.
Kelemahan
•

Pembelajaran studi kasus seringkali dipandang kurang ilmiah atau pseudoscientific karena pengukurannya bersifat subjectif atau tidak bisa
dikuantifisir. Dalam hal ini, kritik ini juga mempertanyakan validitas dari
hasil penelitian studi kasus.

•

Karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data
studi kasus, maka mengerjakan pekerjaan ini relative lebih sulit dari
penelitian kuantitatif.

•

Masalah generalisasi. Karena skupa penelitian baik issu maupun jumlah
orang yang menjadi target kajian studi kasus sangat kecil, kemampuan
generalisasi dari temuan pada studi kasus adalah rendah.

Manfaat model pmbelajaran Studi kasus
Selain meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerima materi pelajaran ,
model ini juga memiliki manfaat untuk meningkatkan softskill peserta didik,
diantaranya
1. Meningkatkan pengetahuan siswa
Metode ceramah terkadang dapat menimbulkam masalah yaitu dengan
pasifnya kegiatan belajar mengajara didalam kelas,dimana peserta didik
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tidak dapat berkreatifitas dalam kegiatan belajar karena guru lebih aktif
dibandingkan peserts didik itu sendiri, berbeda halnya dengan metode studi
kasus dimana disini peserta didik harus berperan aktif antar kelompok agar
dapat menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru, guru sendiri
hanya mengarahkan tidak terlalu berperan aktif, dengan halnya ini peserta
dididk dapat mengekspor lebih pengetahuan yang sudah didapat selama
mengikuti kegiatan belajar ataupun pengetahuan yangdidapat dilingkungan
sekitar.
2. Meningkatkan respon siswa
Selain meningkatkan pengetahuan siswa, dengan model pembelajaran studi
kasus dapat meningkatan respon terhadap suatu informasi untuk
menyelesaikan suatu kasus dan juga respon terhadap pendapat antar
kelompok ,dengan adanya respon yang baik akan menyelesaikan suatu
maslah dengan bijaksana
.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Pendekatan studi kasus biasanya lebih fleksibel karena disainnya
memang ditujukan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan sehingga
memudahkan siwa untuk memahami
b. Dengan menggunakan model pembeljaran studi kasus berdampak
terhadap meningkatnya keterampilan berpikir kritis siswa dan
pemahaman serta respon siswa tentang objek pun akan bertambah
2. Saran
Dengan adanya model pembelajaran studi kasus yang mengkedepankan
keaktifan siswa sehingga tidak membuat para peserta didik mengkurangi
materi yang disampaikan dan dengan adanya model pembelajaran studi
kasus yang dapat mendapatkan hasil yang berbeda beda antar siswa
diharpakan agar setiap peserta didik dapat mengahargai hasil yang didapat
oleh peserta didik lainnya.
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PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET
DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA
PEMBELAJARAN PPKN DI SMK NEGERI 2 KARANGANYAR
Oleh:
Friska Nurhasanah397
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UNS
Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan, Surakarta
Email : friska@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya
adalah efektivitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Dalam hal ini kedudukan
media yang tidak hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar saja, akan tetapi media
merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh
kemampuan guru dalam memilih dan mendesain media yang tepat dan sesuai.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pemanfaatan media pembelajaran
berbasis internet dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran
PPKn di SMKN 2 Karanganyar, 2) mendeskripsikan dampak pemanfaatan media
pembelajaran berbasis internet di SMKN 2 Karanganyar. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskritif kualitatif dengan sumber data diperoleh dari informan,
peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2 Karanganyar masih
belum maksimal, dilihat dari kemampuan guru PPKn dalam menggunakan media
pembelajaran berbasis TIK masih rendah; pihak sekolah sudah memfasilitasi guru
dan siswa untuk dapat mengakses internet dalam menunjang proses pembelajaran
berupa jaringan wifi dengan disertai kebijakan sekolah dalam mengijinkan peserta
didik mengakses internet, 2) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet
berdampak positif berdasarkan cara belajar melalui proses diskusi dan yang jelas
berpengaruh pada pengetahuan dan keberanian siswa tampil di depan kelas.
Berdampak negatif, diantaranya perilaku belajar siswa menjadi malas dalam
membuka buku pegangan, terganggu dengan iklan yang muncul dalam mengakses
internet, dan juga pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Kata Kunci : Media Pembelajaran berbasis Internet, Keaktifan Siswa, Dampak
PENDAHULUAN
Pada era teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan tersedianya
informasi yang semakin banyak dan bervariasi dalam waktu yang relatif singkat.
397

Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS 2015
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Kemajuan teknologi telah memberi banyak kemudahan hampir disetiap sektor
kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan, utamanya dalam
proses pembelajaran. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan media
informasi dan komunikasi, hal ini mengakibatkan bergesernya peran guru. Guru
tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu, peran guru dalam konteks ini menuntut adanya sebuah perubahan.
Dimana guru dituntut agar dapat berkerja secara profesional, mengajar secara
sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien, itu
artinya guru dapat merekayasa media pembelajaran sehingga proses pembelajaran
mampu menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik. Untuk itulah guru
diharapkan memiliki kemampuan untuk : (a) memanfaatkan sumber belajar di
lingkungannya secara optimal dalam proses pembelajaran, (b) berkreasi dan
mengembangkan gagasan baru, (c) mengurangi kesenjangan pengetahuan yang
nanti di masyarakat, (d) memperjelas relevansi dan keterkaitan mata pelajaran
bidang ilmu dengan kebutuhan sehari-hari, dalam masyarakat, (e) mengembangkan
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik secara bertahap dan utuh, (f)
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berkembang secara optimal
sesuai dengan kemampuannya, (g) menerapkan prinsip-prinsip belajar aktif 398.
Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan
sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi
pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media
pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan
data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan
memadatkan informasi. Bahkan John I. Goolad dalam bukunya, Behind the
Classroom Door, meyakinkan pembacanya bahwa sekali guru memasuki ruang
kelas dan menutup pintu kelasnya, hanya dialah yang bisa menentukan mau ke
mana

proses

pembelajaran

akan

dibawa.

Itulah

sebabnya,

untuk

mengimplementasikan Kurikulum 2013, pelatihan guru mutlak harus dilakukan
dengan baik dan profesional. Kesulitan dalam memahami konsep PPkn, serta
398

Kompas.
(2013).
Reginal
Kompas:
Guru
dalam
Pembelajaran:
http://regional.kompas.com/read/2013/04/01/02225375/policy.html diakses pada 30 April 2018
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rendahnya hasil belajar siswa sebenarnya karena proses pembelajaran yang
diterapkan guru sendiri masih kurang baik. Akibatnya kesiapan kurang, siswa
merasa enggan belajar karena pelajaran PPKn dianggap sangat sulit dan
membosankan.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil
rumusan masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam
meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pengajaran Pendidikan
Pancasila Kewarganegaraan di SMK Negeri 2 Karanganyar?
2) Bagaimana dampak dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis
internet di SMK Negeri 2 Karanganyar?
Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1) Untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet
dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pengajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 2 Karanganyar.
2) Untuk mendekripsikan dampak dalam pemanfaatan media pembelajaran
berbasis internet di SMK Negeri 2 Karanganyar.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 2 Karanganyar yang
beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso Bejen, Karanganyar. Penelitian ini
dilaksanakan pada Jum’at, 19 Mei 2017. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendapatkan pemaparan yang
bersifat

aktual

mengenai

media

pembelajaran

berbasis

internet

dalam

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PPKn di SMKN 2
Karanganyar. Subjek penelitian ini adalah Guru PPKn SMKN 2 Karanganyar.
Objek penelitian berupa media pembelajaran berbasis internet yang digunakan di
SMKN 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka berupa
kajian literature dari buku, jurnal dan internet; observasi berupa pengamatan
langsung di sekolah; wawancara terhadap guru; analisisis dokumen berupa Rencana
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data interaktif yang ditempuh melalui pertama,
pengumpulan data melalui wawancara dengan guru PPKn SMKN 2 Karanganyar
dan analisis dokumen berupa RPP. Kedua, reduksi data dilakukan pada hasil
wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi serta data dari RPP, setelah
itu diuraikan dan dibuat kesimpulan. Ketiga, penyajian data dengan menyusun
sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang
dijelaskan dalam uraian naratif berdasarkan sistematika. Keempat, penarikan
kesimpulan atau verifikasi dengan tinjauan ulang pada catatan lapangan atau
kesimpulan yyang ditinjai sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji
kebenaran dan kecocokan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Media Pembelajaran
Untuk memahami media pembelajaran paling tidak harus ada dua aspek,
yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian terminologi. Kata media sendiri
berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang
secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”. Pengertian media secara
terminologi cukup beragam, sesuai sudut pandang dari pakar media pendidikan.
Menurut (Sadiman, 2005) media adalah perantara atau pengantar pesan dari
pengirim ke penerima pesan399. (Gagne, 1965) menyatakan media sebagai
“komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar”400. Senada
dengan itu, Yusufhadi (dalam Hartono, dkk, 1993) menuliskan “media adalah
segala suatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar pada diri siswa”.
Menurut (Soekartawi, 1995), maka yang dimaksudkan dengan media pengajaran
adalah alat bantu, baik berupa alat-alat elektronik, gambar, alat peraga, buku, dan
399

Sadiman, A. S. (2005). Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaaatannya.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
400
Gagne, R. M. (1965). Psychological Principle in System Development, Holr, Rinehart and
Wiston. New York: Pub.
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lain-lain yang digunakan untuk menyalurkan isi bahan ajar kepada siswa. Alat
bantu tersebut dapat dipakai guru untuk :
a. Memperjelas informasi atau pesan pengajaran;
b. Memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting;
c. Memberi variasi pengajaran;
d. Memperjelas struktur pengajaran; dan memotivasi proses belajar siswa.
Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran, media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan
pesan pembelajaran. (Arsyad A. , 2005), dalam bukunya yang berjudul “Media
Pembelajaran” membahas tentang pengertian media, fungsi dan manfaat media
pendidikan, pengenalan beberapa media yang bisa dimanfaatkan, pemilihan media
yang tepat bagi murid, teknis penggunaan media, pengembangan media, dan
evaluasi media pembelajaran.
Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media
pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Setelah itu, media juga
harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain
memberikan rangsangan belajar baru. Lebih lanjut, menurut Ena (Anriyadi, 2010)
media pembelajaran dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga
mendorong siswa untuk melakukan prakter-praktek yang benar. Manfaat media
pembelajaran menurut Kempt dan Dayton (dalam (Arsyad, 2009) adalah (1)
penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, (2) proses pembelajaran lebih menarik,
(3) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) efisiensi dalam waktu dan
tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar, (6) media memungkinkan proses
belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, (7) media dapat menumbuhkan
sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, (8) mengubah peran guru
kearah yang lebih positif dan produktif.
Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Internet
Pendayagunaan Teknologi Informasi semakin menjanjikan efisiensi karena
dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan
transparansi. Oleh sebab itu, Teknolgi Informasi telah banyak diterapkan dalam
berbagai bidang kehidupan manusia. Penerapan Teknologi Informasi melalui media
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online dalam hal ini adalah website telah diterapkan secara baik oleh beberapa
lembaga pendidikan/universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Mereka
semakin sadar dan mengerti bahwa media online adalah merupakan sarana atau
media sosialisasi yang sangat efektif dan efisien. 401
Mengutip pendapat Sanaky, (2013: 220) bahwa “penggunaan internet untuk
keperluan pendidikan semakin meluas terutama di negara-negara maju, sebab
dengan internet dimungkinkan diselenggarakan pembelajaran yang lebih
efektif”402. Dalam penerapan sebuah media pembelajaran pada proses pembelajaran
beberapa hal di atas yang melandasi sebuah media pembelajaran diterapkan.
Dengan tujuan media yang diterapkan dapat melaksanakan perannya untuk
menyalurkan inti materi pelajaran yang disampaikan pendidik kepada peserta didik,
dan media juga melaksanakan perannya sebagai sumber belajar salah satunya
memberi kemudahan dalam memperluas referensi belajar. Dalam penelitian
mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet dalam meningkatkan
keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PPKn di SMKN 2 Karanganyar,
berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn di SMKN 2 Karanganyar, Drs.
Suparno beliau mengatakan bahwa:
“Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2
Karangnyar masih belum maksimal, karena saya juga masih belajar dalam
menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi, kalian yang mudamuda ini harus mengusai internet biar siswa juga aktif dalam pembelajaran
di kelas. Pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran ini menjadi media
yang penting dimanfaatkan mengingat secara fasilitas kami terfasilitasi oleh
sekolah melalui adanya jaringan wifi di sekolah dan jika dalam rangka
mendidik, internet kami manfaatkan sebagai media yang juga membantu
dalam perluasan materi pembelajaran” (Wawancara, Jum’at 19 Mei 2017)

401

Kompasiana. (2013). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Online dalam Good
Governance. dari https://www.kompasiana.com/anharwahyu/pemanfaatan-teknologi-informasidan-media-online-dalam-good-governance_552a7f34f17e61ec15d623a8 diakses pada 30 April
2018
402
Sanaky, H. (2013). Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa; pihak sekolah sudah menfasilitasi guru dan peserta didik untuk
dapat mengakses internet dalam rangka menunjang proses pembelajaran berupa
jaringan wifi, dengan disertai kebijakan sekolah dengan mengijinkan peserta didik
mengaskes internet. Pada saat wawancara peneliti mendapati peserta didik dan guru
PPKn yang dalam proses pembelajaran telah mengikuti kegiatan belajar dengan
pemanfaatkan media berbasis internet yaitu dengan memakai smartphone yang
dimilikinya untuk mengakses jaringan internet.
Sebagai salah satu contoh sistem dalam pendidikan kita saat ini yang
memanfaatkan media berbasis internet yaitu e-learning. Sistem e-learning
merupakan bentuk pendidikan jarak jauh yang menggunakan media elektronik
sebagai media penyampaian materi dan komunikasi antara pengajar dengan
pelajarnya.. “e-learning” adalah istilah yang paling baru pada sistem pendidikan
jarak jauh (distance education) dan istilah ini diperuntukkan bagi pembelajaran
secara elektronik termasuk media komputer dan telekomunikasi. Untuk itulah perlu
adanya perubahan dari seorang guru dalam merekayasa dan mendesaign media
pembelajara, agar siswa merasa nyaman dan mampu menangkap materi dengan
baik.

Melalui

e-learning, memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses

beragam sumber belajar yang tersedia di internet, berupa situs, artikel ilmiah,
gambar/foto, video, audio, paket-paket pembelajaran, nara sumber ahli, dan lainlain.
Dampak Pemanfataan Media Pembelajaran Berbasis Internet
Dengan fasilitas yang dimilikinya, internet menurut Onno W. Purbo paling
tidak, ada tiga hal dampak positif penggunaan internet dalam pendidikan yaitu:
(Purbo, 2002)
1. Peserta didik dapat dengan mudah belajar dimanapun di seluruh dunia
tanpa batas institusi atau batas negara;
2. Peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang
diminatinya;
3. Belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa
bergantung pada universitas/sekolah tempat si mahasiswa belajar. Di
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samping itu saat ini hadir pula perpustakan internet yang lebih dinamis dan
bisa digunakan di seluruh jagat raya 403.
Walaupun pada kenyataannya masih banyak kendala, kesenjangan mutu
pendidikan antar-daerah setidaknya bisa dijembatani dengan model sekolah lewat
internet, e-learning. Menurut data dari Kemenkominfo, Indonesia masih
memerlukan lebih dari 60 juta orang melek digital. Perlunya melek TIK sekarang
ini sangat diperlukan, terlebih bagi seorang guru yang mendidik di generasi milenial
seperti sekarang ini. Banyak siswa yang sudah mampu keliling dunia melalui
gadget yang dimilikinya404.
Perkembangan IPTEK yang semakin pesat sekarang ini salah satunya
memberi dampak pada bidang pendidikan dalam hal pemilihan dan penggunaan
media pembelajran yang dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi
pembelajaran kepada peserta didik. Pemanfaatan media berbasis internet
merupakan salah satu inovasi guru dalam mengelola media pembelajaran. Dari hasil
wawancara dengan Guru PPKn SMKN 2 Karanganyar, bahwa pemanfaatan media
pembelajaran berbasis internet ini memberikan dampak positif terhadap cara
belajar, terlebih dalam memahami materi pelajaran. Selain itu siswa mampu
merekam ide-ide dasar dan mengembangkan ke dalam bahasa mereka sendiri.
Kemudian dengan menerapkan media pembelajaran berbasis internet siswa dapat
memperoleh informasi yang lebih luas; saat pembelajaran pada waktu presentasi
pun siswa menjadi lebih bisa menjawab dan memahami setiap pertanyaan yang
diberikan, dan yang jelas berpengaruh pada pengetahuan dan keberanian siswa
tampil di depan kelas. Pemanfaatan media berbasis internet selain berdampak
positif juga ada dampak negatif yang dirasakan, yaitu diantaranya pada perilaku
belajar peserta didik merasa menjadi malas membuka buku, terganggu pula dengan
banyaknya iklan yang muncul saat mengakses internet, dan juga pada informasi
yang tidak jelas sumbernya.

403

Purbo, O. W. (2002). Teknologi e-Learning Berbasis PHP dan MySQL: Merencanakan dan
Mengimplementasikan Sistem e-Learning. Jakarta: Gramedia.
404
Detikinet.
(2014).
dari
Agar
Guru
Terpencil
Ikut
Melek
Teknologi:
https://inet.detik.com/cyberlife/d-2641926/agar-guru-terpencil-ikut-melek-teknologi diakses pada
30 April 2018
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Berdasarkan analisis dokumen, dengan menerapkan media pembelajaran
berbasis internet ini membantu dan mendukung meode dan model pembelajaran
yang diterapkan. Melalui belajar berkelompok setiap peserta didik mempunyai
kesempatan untuk mengeksplore kemampuan yang dimilikinya sampai pada
mengkritisi argumen kelompok yang lain pada saat melaksanakan presentasi. Dan
berdasarkan internet sebagai sumber belajar yang ditulisakan dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini peneliti berasumsi berhubungan dengan
pengembangan untuk menuangkan ide gagasan dalam mengkritisi masalah yang
akan dipecahkan atau isu-isu yang diangkat untuk didiskusikan hal ini dituangkan
dalam tindak lanjut berupa pekerjaan rumah (PR) yang dibuat oleh guru PPKn.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 1)
Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2 Karanganyar masih
belum maksimal, dilihat dari kemampuan guru PPKn dalam menggunakan media
pembelajaran berbasis TIK masih rendah; akan tetapi dari pihak sekolah pun sudah
memfasilitasi guru dan siswa untuk dapat mengakses internet berupa jaringan wifi
dengan disertai kebijakan sekolah dalam mengijinkan peserta didik mengakses
internet, 2) menunjukkan adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan,
dampak positif berdasarkan cara belajar,

merekam ide-ide dasar dan

mengembangkan ke dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian dengan menerapkan
media pembelajaran berbasis internet siswa dapat memperoleh informasi yang lebih
luas; saat pembelajaran pada waktu presentasi siswa lebih bisa menjawab dan
memahami setiap pertanyaan yang diberikan, dan yang jelas berpengaruh pada
pengetahuan dan keberanian siswa tampil di depan kelas. Disamping itu penerapan
media berbasis internet juga berdampak negatif, diantaranya pada perilaku belajar
siswa menjadi malas dalam membuka buku pegangan, terganggu dengan
banyaknya iklan yang muncul saat mengakses internet, dan juga pada informasi
yang tidak jelas sumbernya.
Saran :
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a. Guru senantiasa mengembangkan

kreativitas dalam mendesain media

pembelajaran, dengan diberikan pendampingan oleh pihak sekolah untuk
mengikuti diklat PTK, workshop dan pelatihan tentang TIK.
b. Diperlukan usaha dari pihak sekolah untuk mengontrol pemanfaatan media
internet dalam mengatasi dampak negatif bagi siswa, dan usaha dalam
mengoptimalkan fasilitas belajar.
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PERAN MATA PELAJARAN PPKN DALAM MENGHADAPI
FENOMENA REVOLUSI INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU
ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI
Friskal Oktiansyah405
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
friskalokt@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelisik lebih dalam seberapa besar
peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang
terdapat pada materi pembelajarannya dalam menghadapi revolusi informasi yang
saat ini secara tidak langsung sedang menyerang kehidupan berbangsa dan
bernegara khususnya sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan
NKRI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi
literatur yang berkaitan dengan konten atau isi dalam mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu sendiri dan mengenai revolusi
informasi. Hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah: (1) Muatan
materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
yang terdapat dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 menunjukkan adanya
materi mengenai sikap – sikap tentang pentingnya integrasi nasional sebagai
penggerak persatuan NKRI (2) Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga didalamnya terdapat materi
bagaimana seorang warga negara memiliki strategi guna menghadapi dan
menyelesaikan ancaman dalam Bhinneka Tunggl Ika salah satunya terhadap
fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan
keutuhan NKRI dengan berdasar pada Pancasila.
Kata kunci : PPKn, Revolusi, Informasi
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Setiap individu dibelahan dunia manapun membutuhkan informasi untuk
mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi saat ini. Jika ada individu
yang tidak mengikuti perkembangan informasi dapat dikatakan individu
tersebut kurang update atau banyak masyarakat menyebutnya dengan sebutan
manusia kudet. Penyebaran informasi yang cepat merupakan salah satu dampak
dari revolusi informasi yang sebenarnya sudah terjadi sekitar satu dekade yang
lalu. Informasi yang saat ini sangat mudah didapat dan diakses tidak lepas dari

405

Mahasiswa program studi PPKn FKIP UNS tahun 2015
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perkembangan dunia teknologi yang berkembang sangat pesat. Wiener (1948)
mengatakan bahwa setelag perang dunia kedua, dampak dari perkembangan
teknologi kedepan akan sangat mempengaruhi etika dan kehidupan social
secara global. Teknologi, cara berpikir manusia, kebijakan yang terus berubah
berdampak pada informasi yang juga terus berubah. Gabungan semua itulah
yang disebut revolusi informasi. 406
Secara jelas kita semua sudah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat
adanay revolusi informasi tersebut. Dampak tersbebut membawa berbagai
perubahan besar dalam tatanan hidup bermasyarakat saat ini. Mulai dari
hubungan keluarga, hubungan dalam bermasyarakat, persoalan ekonomi,
politik, social budaya hingga pada persoalan pertahanan dan keamanan nasional
suatu negara. Transformasi informasi saat ini yang bagaikan dua mata pisau
memiliki

dua

kemungkinan

yang

ditimbulkan,

dan

yang

paling

mengkhawatirkan adalah bergesernya pemahaman, sikap dan keterampilan
berdasar moral yang dimiliki setiap individu. Peter F. Drucker dalam artikel
berjudul “Beyond the Information Revolution” yang dimuat dalam website The
Atlantic menulis bahwa di tahun ketika artikel tersebut dimuat dampak revolusi
informasi yang sebenarnya baru mulai dirasakan. Namun bukan informasi yang
menjadi isi dari dampak tersebut, bukan juga kemampuan buatan, bukan akibat
dari computer dan pengolahan data dalam pembuatan kebijakan, pengambilan
keputusan, dampak tersebut merupakan sesuatu yang praktis yang tak seorang
pun dapat memprediksinya. Drucker juga menulis :407
“But the impact may be even greater on societies and politics and above all,
on the way we see the world and ourselves in it. At the same time, new and
unexpected industries will no doubt emerge and fast…. Just a similar

406

Wiener, N. 1948. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine.
Boston, MA: Technology Press dalam Suoth, Gerald Kevin. 2011. Revolusi Informasi: Studi
Pengaruh Dimensi Budaya Dan Model Evolusi Informasi. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi
informasi 2011: Yogyakarta, 27-18 Juni 2011, G-30
407
Drucker, Peter F. 1999. Beyond the Information Revolution.
https://theatlantic.com/magazine/archive/1999/10/beyond-the-information-revolution/304658/
diakses pada 16 April 2018
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innovation some 10.000 years ago changed our ancestor from hunters and
gatherers on the land into agriculturists and pastoralists.”

Intinya Drucker menulis bahwa revolusi informasi akan muncul secara
seketika, memipin atau yang menjadi arah perindustrian baru dan juga memiliki
dampak yang tidak dapat diprediksi. Seperti yang telah ditulis diatas bahwa
informasi yang saat ini sangat mudah didapat dan diakses berkat pekembangan
teknologi yang sangat pesat, dengan teknologi tersebut sangat mungkin
informasi dari dalam negeri dapat dengan mudah diakses di negara lain yang
memunculkan istilah dunia tanpa batas.
Informasi yang dibagikan dari belahan dunia manapun dapat kita akses
secara mudah, mulai dari peristiwa politik, ekonomi dan mungkin isu
pertahanan keamanan suatu negara dapat dengan mudah di akses setiap individu
di seluruh dunia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kenegaraan yang
mungkin hal kecil dapat menjadi boomerang bagi negara yang dengan atau
tidak sengaja membagikan informasi tersebut. Misalnya saja saat ini negara
Indonesia sedang mengalami krisis moral, banyak media yang membagikan
berita tentang hal tersebut. Maka informasi tersebut dapat diakses oleh setiap
orang di selutuh dunia, dan karenanya mungkin warga Indonesia dapat disusupi
oleh ideology – ideology yang bertentangan dengan ideology Indonesia saat ini.
Jika hal tersebut terus menerus terjadi tentu akan berakibat bagi kedaulatan
negara kita dalam hal ideology utamanya. Kedaulatan dan keutuhan negara
secara perlahan tergerus yang diakibatkan oleh mudahnya orang di setiap dunia
mengakses informasi.
Maraknya persoalan bangsa Indonesia dapat muncul dari dalam maupun
luar negeri, dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah pesatnya
perkembangan teknologi dan informasi. Seperti artikel yang ditulis oleh Kapten
Inf Dony Rahmad Putra (2017) : 408

408

Putra, Dony Rahmad. 2017. Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan Nasional.
https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/ diakses pada 16 April 2018
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“Pemanfaatan

teknologi

informasi

sangat

berguna

bagi

hal-hal

yang konstruktif, untuk menjalin hubungan sosial antar negara maupun
mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Disisi lain
tidak dapat dihindari bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi juga ditujukan untuk hal-hal yang destruktif, guna memuluskan
kepentingan perorangan, kelompok dan bahkan oleh negara asing dalam
rangka menyebarluaskan pengaruh atau dalam rangka perang informasi.”
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal 31 ayat 5 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan
bangsa untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia. 409 Namun,
saat ini terjadi penyimpangan pada pasal tersebut, banyak informasi – informasi
yang berbau SARA yang menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa
dan menjadi ancaman nyata dalam bidang ketahanan dan pertahanan bagi
bangsa Indonesia yang dapat menggerus kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Oleh sebab itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
sebagai salah satu bentuk pendidikan moral, pendidikan bela negara, dan
pendidikan yang mendidik bagaimana menjadi seorang pribadi cerdas atau
smart and good citizen bertugas menghadapi fenomena revolusi informasi yang
merebak sangat cepat yang menjadi salah satu ancaman terhadap pertahanan
dan keamanan nasional.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana isi mata pelajaran PPKn terkait integrasi nasional sebagai motor
penggerak persatuan NKRI guna menghadapi ancaman terhadap negara ?
b. Bagaimana muatan materi pembelajaran mata pelajaran PPKn dalam
mengahadapi fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman
terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan berdasar Pancasila ?
3. Tujuan
Republik Indonesia. 2002. Undang – Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat.
Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat
409
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a. Mengetahui isi mata pelajaran PPKn terkait integrasi nasional sebagai motor
penggerak persatuan NKRI guna menghadapi ancaman terhadap negara
b. Mengetahui muatan materi pembelajaran mata pelajaran PPKn dalam
mengahadapi fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman
terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan berdasar Pancasila
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dimana peneliti
mengambil referensi dari berbagai sumber buku, artikel daring, maupun jurnal yang
relevan. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan
nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, selain
itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini
dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur – literatur ilmiah. 410 Subjek
dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan serta objek penelitian ini adalah fenomena revolusi informasi
sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Studi kepustakaan
menjadi teknik analisis data dalam penelitian ini karena peneliti mengkaji teori –
teori dan permasalahan dalam buku, artikel maupun jurnal penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn merupakan salah satu
mata pelajaran yang mengajarkan mengenai pendidikan moral, pendidikan bela
negara dan bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara yang baik atau smart
and good citizen. Pandangan Tilaar (2005) bahwa semakin banyak pihak yang
peduli dan mengupayakan pembentukan manusia Indonesia menjadi religious,
beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur semakin baiklah adanya. 411
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital
dan strategis dalam membetuk karakter bangsa, mulai dari nilai, moral,
pengetahuan dan lain sebagainya. Undang – Undang Negara Republik Indonesia
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah

410

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung
Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta : Rineka
Cipta.
411
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satu mata pelajaran wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan menengah dan
tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Penjelasan pasal tersebut mengenai
Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud
adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.412

Gambar 1. Ilustrasi Konsepsi holistic-integratif Capaian Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan olahan Winataputra (2001, 2006, 2015) dari konsepsi CCE
(1986) dalam Winataputra dan Riza Alrakhman (2015)
Udin S. Winataputra dan Riza Alrakhman (2015) mengatakan bahwa inti
dari hasil belajar atau capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah
terbentuknya / berkembangnya keadaban kewarganegaraan atau civic virtues yang
merupakan puncaknya dari proses sinergis-psikologs dari proses kognitif, afektif,
dan keterampilan dalam konteks social-kultural civic culture atau budaya
kewarganegaraan, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis atau
student-wellbeing and worth-life living.413
Jika dilihat dari gambar 1 yang diilustrasikan Udin. S Winataputra,
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga kompetensi utama yaitu knowledge
(wawasan keilmuan social), skills (keterampilan social dan kewarganegaraan), dan

Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris Negara
413
Winataputra, Udin S dan Riza Alrakhman. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PKN) Untuk Generasi Emas Indonesia: Rekonstruksi Capaian Pembelajaran. Laboratorium
Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Penguatan
Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri PKn
412
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dispositions (nilai dan sikap social dan kewarganegaraan). Wawasan keilmuan
social jika beririsan dengan nilai dan sikap social dan kewarganegaraan akan
menghasilkan civic confidence atau kepercayaan diri kewarganegaraan, selnjutnya
jika wawasan keilmuan social beririsan dengan keterampilan social dan
kewarganegaraan

akan

menghasilkan

civic

competence

atau

kecakapan

kewarganegaraan, dan jika nilai dan sikap social dan kewarganegaraan beririsan
dengan keterampilan social dan kewarganegaraan akan menghasilkan civic
commitment atau keteguhan kewarganegaraan. Terakhir, jika ketiga komponen
kompetensi utama itu saling beririsan akan menghasilkan civic virtues atau
keadaban kewarganegaraan yang akan menjadikan kehidupan berbangsa dan
bernegara menjadi harmonis.
Muatan materi sesuai pada Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dan kompetensi mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Permendikbud No. 24 Tahun
2016 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013
Pada Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan beberapa didalamnya terdapat
materi mengenai integrase nasional untuk menjaga keutuhan da kedaulatan NKRI
misalnya pada standar isi pada tingkat kompetensi pendidikan dasar yang berisi
siswa diharapkan memiliki sikap menghargai dan menghayati dengan dasar dan
kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan
kebangsaan. Hal tersebut menandakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan didalamnya telah disisipkan kompetensi tentang keutuhan
dan kedaulatan NKRI. Selain itu masih dalam Permendikbud No. 21 tahun 2016
terdapat juga kompetensi berkaitan dengan bagaimana seorang siswa yang
merupakan seorang warga negara juga memiliki sikap mampu menghadapi
ancaman untuk membangun integrase nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal
Ika.
Selain itu kompetensi dasar yang menjadi dasar guru dalam memberi
pembelajaran di kelas yang ada dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan
Dasar dan Menengah terdapat komepetensi dasar mengenai ancaman terhadap
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negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dimana
siswa diharapkan memiliki rasa syukur atas nilai yang membentuk kesadaran atas
ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika dan siswa juga dituntut memiliki sikap responsif dan proaktif atas
ancaman

terhadap

negara

dan

upaya

penyelesaiannya

di

bidang

ipoleksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Hal – hal diatas menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan selain sebagai pendidikan moral namun juga dapat sebagai
pendidikan bela negara di tingkat pendidikan formal. Sejalan dengan hal tersebut,
Winarno (2012) mengatakan bahwa politik pendidikan di Indonesia berupaya
menjadikan PKn tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan, namun juga
pendidikan demokrasi, pendidikan kesadaran berkonstitusi, pendidikan bela negara,
pendidikan HAM, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan multicultural,
pendidikan hukum, dan pendidikan antikorupsi. 414 Beberapa penjelasan terkait
PPKn tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya PPKn memiliki peran
yang penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik, didalamnya
tereintegrasi semua materi pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan warga
negara yang baik dan cerdas. Lalu bagaimana perananan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sendiri dalam mengahadapi gencarnya fenomena revolusi
informasi yang saat ini sedang dihadapi bahkan saat ini sudah banyak
penyimpangan dalam konteks fenomena revolusi informasi
Fenomena revolusi informasi tidak dapat dilepaskan dengan adanya teori
media baru atau new media theory. Sadiman (2005) mengatakan media merupakan
segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau
informasi. 415 Lister (2009) memecah pengertian umum dari media baru menjadi
beberapa bagian yang mudah dikelola, media baru mengacu pada beberapa hal
berikut (1) Pengalaman tekstual baru, (2) Cara baru dalam menggambarkan dunia,
(3) Hubungan baru antara subjek (pengguna dan konsumen) dan media teknologi,
414

Winarno. 2012. Perubahan Global & Penguatan Pilar Kebangsaan Melalui PKn. Makalah
disajikan dalam Seminar Nasional di IKIP PGRI Madiun, tanggal 7 Januari 2012
415
Sadiman, A. 2005. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya.
Jakarta: Pustekkom Dikbud dan PT. Raja Grafindo Persada
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(4) Pengalaman baru tentang hubungan antara perwujudan, identitas, dan
komunitas, (5) Konsepsi baru mengenai hubungan biologi tubuh dan media
teknologi dan, (6) Pola baru organisasi dan produksi. 416
Lister (2009) juga mengatakan “….these here as some of main terms in
discourses about new media. These are digital, interactive, hypertextual, virtual,
networked, and simulated.”417 Perkembangan dari teori media baru tersebut
memunculkan banyak inovasi dalam menyampaikan sebuah informasi. Namun
terkadang penyampaian informasi sering disalahgunakan oleh oknum – oknum
tertentu, apalagi dengan mudahnya orang membuat sebuah informasi dan dapat
seketika dibagikan disaat yang sama berkat dukungan teknologi yang canggih saat
ini. Pada dasarnya sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 5 yang mengamatkan
bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban kesejahteraan umat manusia.
Informasi – informasi menyimpang yang dapat menjadi ancaman nyata bagi
pertahanan dan keamanan nasional yang dibagikan oleh oknum tidak bertanggung
jawab didukung mudahnya akses penyebaran informasi secara daring, melalui
social media misalnya dapat menggerus kedaulatan dan keutuhan NKRI. Seperti
data statistic dibawah ini:
Jumlah Pelanggan Telepon Indonesia menurut Jenis Penyelenggaraan Jaringan, 2010-2015
Jenis Penyelenggaraan
Jaringan
Telekomunikasi
dengan Kabel
Telekomunikasi tanpa
Kabel
Telepon
Tetap
Nirkabel
Telepon Selular
Jumlah Pelanggan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,349,998

8,650,716

7,667,184

10,085,624

9,885,971

10,378,037

243,779,422 279,772,383 312,279,336 331,709,063 341,921,894 341,482,747
32,579,125 29,966,764 30,315,671 18,482,149 16,339,003 2,534,407
211,200,297 249,805,619 281,963,665 313,226,914 325,582,891 338,948,340
253,129,420 288,423,099 319,946,520 341,794,687 351,807,865 351,860,784

416

Lister. M. et al. 2009. New Media: a Critical Introduction Second Edition. New York: Taylor &
Francis Routledge’s, published in the Taylor & Francis e-Library, 2008
417
Lister. M. et al. 2009. New Media: a Critical Introduction Second Edition. New York: Taylor &
Francis Routledge’s, published in the Taylor & Francis e-Library, 2008
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Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perusahaan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
Tabel 1. Tabel Jumlah Pelanggan Telepon Indonesia menurut Jenis
Penyelenggaraan Jaringan, 2010-2015
Data yang dapat diambil dari tabel statistic tersebut yaitu, pengguna telepon
di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, terlebih pelanggan telepon seluler
yang setiap tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat Indonesia berpandangan bahwa penggunaan telepon terlebih telepon
seluler mempermudah segala proses salah satunya penerimaan dan penyebaran
informasi secara cepat.
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses
Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kegiatan Utama,
2012−2015
Tah
un
2012
2013
2014

Jenis Kegiatan Utama
Bekerja
4
7,84

4
6,36

4
9,73

4
3,11

5
0,67

Mengurus
Tangga

Sekolah

4
1,58

Rumah
37,55
41,48
43,27

Lainnya
4
1,34
4
4,45
4
5,98

5
3
41,46
2,07
6,50
1,42
Sumber: Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2015

4

Tabel 2. Tabel Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah
Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kegiatan Utama,
2012−2015
Tabel tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa segala jenis kegiatan
yang dilakukan individu pasti akan membutuhkan akses internet. Saat ini di zaman
millennium , internet merupakan pintu utama masuk dan keluarnya berbagai macam
informasi, mulai dari informasi yang bermanfaat hingga informasi provokator yang
dapat mengancam keamanan dan pertahanan nasional. Akses internet dilakukan
mulai dari kegiatan bekerja hingga mengurus rumah tangga sekalipun mebutuhkan
akses internet, oleh sebab itu mudah sekali informasi tersebar secara merata ke
seluruh pelosok penjuru negeri.
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Kapten Inf Dony Rahmad Putra (2017) menyampaikan bahwa keadaan yang
terjadi saat ini adalah massifnya penyebaran fitnah, hinaan dan pengiriman berita
bohong/hoax yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan
kesatuan, kebhinekaan dan munculnya radikalisme. Oleh karena itu untuk
menghadapi persoalan ini maka diperlukan ketahanan informasi. Ketahanan
informasi merupakan suatu kebijakan menyaring dan mencegah berbagai informasi
tidak benar dan tanpa data, termasuk penyebaran berita bohong/hoax. 418
Winataputra (2016) secara konseptual dan holistic menagatakan bahwa
pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warganegara muda (young
citizens) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan
moral Pancasila, nilai dan norma Undang – Undang Dasar Tahun 1945, nilai dan
komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan Republik
Indonesia. 419 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disini menjadi salah satu
kunci dalam menghadapi fenomena revolusi informasi yang saat ini banyak sekali
terjadi penyimpangannya. Sebagai salah satu pendidikan moral, PPKn bertugas
menjadikan individu memiliki moral yang baik yang dapat membedakan mana yang
baik dan mana yang buruk, sebagai pendidikan bela negara, PPKn juga berfungsi
menanamkan rasa cinta tanah air kepada setiap individu di Indonesia.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah
satu mata pelajaran yang didalamnya terdapat penanaman nilai – nilai
Pancasila dapat menjadi pioneer utama dalam membentuk karakter
kewarganegaraan yang bertugas menjadikan warga negara smart and good
yang tentu mampu menghadapi fenomena revolusi informasi.
b. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah
satu bentuk pendidikan bela negara mampu menanamkan nilai – nilai

418

Putra, Dony Rahmad. 2017. Ketahanan Informasi Menjadi Bagian Ketahanan Nasional.
https://kostrad.mil.id/post_artikel/458/ diakses pada 16 April 2018
419
Winataputra.S. Udin. 2016. Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan
Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks
Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1
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semangat kebangsaan dan cinta tanah air bagi setiap warga negara demi
menjadi penyaring informasi atau apapun yang masuk ke ataupun terdapat
dalam wilayah Indonesia yang sekiranya menjadi ancaman terhadap
kedaulatan dan keutuhan NKRI.
2. Saran
Penyampaian materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan tidak hanya di fokuskan di lingkup formal saja, namun dapat
diperluas ke segala lingkup, agar semua warga negara dapat merasakan
manfaatnya terlebih saat ini Indonesia dapat dikatakan krisis kepercayaan
karena maraknya informasi bohong/ hoax yang menyebar di masayarakat.
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IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NO.2 TAHUN 2008
TENTANG KESETARAAN DIFABEL DALAM RANGKA PEMENUHAN
HAK-HAK DIFABEL DI BIDANG FASILITAS PUBLIK
Herlina Ayu Setyowati
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
herlinaayusetyowati@student.uns.ac.id
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.)Mengetahui keberhasilan atau kegagalan
implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang
difabel di bidang fasilitas publik, 2.)Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah
Kota Surakarta dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap
fasilitas publik di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan
studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
belum optimal. Hal ini terlihat dari faktor kejelasan implementor, Perumusan
Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk
Mencapai Tujuan Kebijakan, dan Kondisi Lingkungan. Upaya yang dilakukan
pemerintah dalam meningkatkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel adalah
dengan membuat regulasi tentang kesetaraan difabel, bekerjasama dengan LSM,
membentuk TAD, TKSK, forum diskusi difabel, dan menyelenggarakan UPSK.
Saran dari peneliti yaitu peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan
tersebut perlu dimaksimalkan agar implementasi program kebijakan dapat
sepenuhnya berjalan dengan baik.
Kata kunci : Peraturan Daerah, Hak Konstitusional, Difabel.
PENDAHULUAN
Setiap warganegara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan
kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara
normal pada umumnya, tetapi hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak
penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan,
kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. 420 Kota
Surakarta adalah salah satu kota yang memberikan perhatian khusus untuk
penduduknya yang menyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari disusunnya
420

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kesetaraan Difabel. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 09.01 WIB.
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Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang Kesetaraan
Difabel. Di tahun 2014 kota Surakarta menerima Piagam Kebijakan Inovatif Tahun
2014 dari Zero Project International selaku penyelenggara nominasi aksesibilitas
bagi difabel. Melalui sertifikat tersebut disampaikan bahwa Kota Surakarta
memenuhi standar aksesibilitas terhadap difabel khususnya dalam bidang
transportasi, informasi dan komunikasi. 421 Jumlah penduduk kota Surakarta yang
menyandang disabilitas sebanyak 1.250 Jiwa. Penyandang disabilitas terbanyak
berada di Kecamatan Jebres sebanyak 391 Jiwa. Di Kecamatan Laweyan terdapat
penyandang disabilitas sebanyak 200 jiwa, Kecamatan Serengan terdapat sebanyak
108 jiwa yang menyandang disabilitas, Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 188 jiwa
penyandang disabilitas, dan di Kecamatan Banjarsari terdapat 188 jiwa penyandang
disabilitas.422
Dari data jumlah penyandang disabilitas di Kota Surakarta tersebut
seharusnya diseimbangkan dengan adanya pelayanan publik yang baik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya Perda Kota Surakarta
yang mengatur tentang kaum difabel maka Pemerintah Kota Surakarta sudah
mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada
kenyataannya dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa terdapat fasilitas
publik yang belum optimal dalam memberika aksesibilitas yang merupakan hak
dari penyandang disabilitas.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menkaji lebih dalam mengenai
“Implementasi Perda Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel
Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Di Bidang Fasilitas Publik.”

Rumusan Masalah:

421

Pemerintah Kota Surakarta, 2014, Solo Raih Piagam Kebijakan Inovatif 2014 sebagai Penyelenggaraan Aksesibilitas
Difabel, http://kota.surakarta.go.id/index.php?q=konten/solo-raih-piagam-kebijakan-inovatif-

2014-sebagai-penyelenggaran-aksesibilitas-difabel, diakses tanggal 15 April 2018 pukul 09.49 WIB.
422

Pemerintah Kota Surakarta. 2016. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Surakarta.
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1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kesetaraan Difabel terkait dengan pemenuhan hak-hak
konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam rangka
peningkatan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel?
Tujuan:
1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan
hak-hak konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam
meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di
kota Surakarta.

METODE PENELITIAN
Penelitian

ini

menggunakan

metode

deskriptif

kualitatif.

Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Observasi dilakukan di Angkutan Umum, Jalan Umum, dan Bangunan Umum di
Kota Surakarta pada 14-15 April 2018. Wawancara dilakukan dengan Bapak
Sunarman Direktur LSM Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya
Masyarakat (PPRBM) pada tanggal 7 Desember 2016 di Gedung LSM PPRBM
Solo. Subjek penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kota Surakarta.
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi Perda Kota Surakarta No.2
tahun 2008 tentang kesetaraan difabel dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel
pada aspek fasilitas publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang
Kesetaraan Difabel Terkait Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga
Penyandang Difabel Di Bidang Fasilitas Publik
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Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip
oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan,
yaitu:423
1. Komunikasi
Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah
transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus
menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk
pelaksanaanya telah dikeluarkan.
2. Sumber-sumber
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan
meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensikonsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur
pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.
Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, dapat
diketahui bahwa implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang
Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang
difabel di bidang fasilitas publik di kota Surakarta adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi
Keputusan pemerintah daerah kota Surakarta tentang kesetaraan difabel
telah dibuat dan ditulis dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 No.2
Pemerintah Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dan
sudah dibuat Peraturan Walikota Surakarta No. 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk

423

Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2007
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Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang
Kesetaraan Difabel. Dengan adanya regulasi ini Pemkot Surakarta dianggap
berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum.
b. Sumber-sumber
Belum ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang
dibuat. Dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa
masih rendahnya komitmen dari policy maker terhadap kebijakan tersebut.
c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak
implementator memahami tujuan aksesibilitas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil
pembangunan fasilitas publik. Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya
mempunyai perbedaan diantara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat melalui:
1.) Aksesibilitas pada Angkutan Umum
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa halte yang ramah terhadap
penyandang disabilitas hanya ada di jalur utama. Untuk kondisi BST (Batik Solo
Trans) yang ada di Kota Surakarta belum tersedianya suara pemberhentian untuk
tuna netra dan running teks untuk menandakan bahwa bus telah sampai di halte
tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu.
2.) Aksesibilitas pada Bangunan Umum
Dilihat dar hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa jalur
khusus (ramp) untuk di Terminal Tirtonadi masih terlalu curam untuk dilalui oleh
penyandang disabilitas. Kemudian untuk fasilitas skybridge sisi terminal belum
sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang
menggunakan kursi roda kesulitan menuju ruang tunggu terminal setelah keluar
dari skybridge.
3.) Aksesibilitas pada Jalan Umum
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa terdapat trotoar di Kota Surakarta
yang tidak menyediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas yaitu ramp. Di
depan Pasar Gedhe terdapat trotoar, namun trotoar tersebut justru digunakan untuk
berjualan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima). Pembuatan Guiding block tidak timbul
artinya ketika berjalan, dengan lantai biasa itu sama rata. Sedangkan guiding block
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yang seharusnya itu mempunyai perbedaan dengan lantai biasa dimana nantinya
dapat menjadi petunjuk jalan bagi penyandang disabilitas terutama tuna netra.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi pemerintah Kota Surakarta dalam hal penyediaan
aksesibilitas ini memiliki pola yang jelas. Pada implementasi kebijakan
aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bapppeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang
dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak
swasta. Belum ada koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial
dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial
sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan
advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah
fasilitas publik. Pada implementasi kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh
masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya. Selain dari instansi, pengawasan
juga datang dari LSM pemerhati difabel dan organisasi lainnya yang memfokuskan
pada kebutuhan penyandang disabilitas.
Menurut Purwo Santoso, ada beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau
tidaknya suatu proses implementasi yaitu Kualitas kebijakan, Kecukupan input
kebijakan, Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan,
Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, dan kondisi
lingkungan.424
Pengimplementasian Perda Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan
Difabel dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional difabel pada aspek
fasilitas publik belum optimal. Faktor penjelas kurang optimalnya proses
implementasi kebijakan aksesibilitas difabel terhadap fasilitas publik di kota
Surakarta, antara lain: 425
a. Kejelasan Tujuan

424

Purwo Santoso. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan
Politik dan Pemerintahan UGM. Halaman 139
425 Nuraviva, Lelly. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. Semarang: Jurusan
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
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Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel
bahwa kebijakan aksesibilitas ini mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan
keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang disabilitas agar
sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Namun dalam implementasinya tidak
mencerminkan tujuan tersebut membawa kemungkinan bahwa kebijakan
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak menjadi prioritas daerah.
b. Kejelasan Implementor

Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak
implementator memahami tujuan aksesibilitas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil
pembangunan fasilitas publik. Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya
mempunyai perbedaan diantara keduanya.
c. Perumusan Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini, tidak semua penyandang
disabilitas terlibat, namun hanya perwakilan dari mereka contohnya berbagai LSM
yang merupakan pemerhati difabel. Masih banyak para penyandang disabilitas yang
belum terlibat dalam kebijakan itu terutama yang tidak bergabung dalam sebuah
LSM atau organisasi lainnya yang ada di Kota Surakarta. Ketika keterlibatan
penyandang disabilitas belum bisa dikatakan mayoritas, kemungkinan besar hasil
dari kebijakan tersebut belum dikatakan pro terhadap penyandang disabilitas.
d. Kecukupan Input Kebijakan

Belum ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang
dibuat. Dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa
masih rendahnya komitmen dari policy maker terhadap kebijakan tersebut.
e. Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan aksesibilitas ini berupa aturan
atau regulasi, kegiatan, dan anggaran. Regulasi tentang penyediaan aksesibilitas
fisik bagi penyandang disabilitas sudah ada yaitu sebuah kebijakan yang terdapat
pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan
Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Adanya kegiata pemberian alat
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bantu kepada para penyandang disabilitas dilakukan untuk penyandang disabilitas
yang mempunyai prestasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial juga dilakukan
untuk penyandang disabilitas lainnya terutama pada saat acara Unit Pelayanan
Sosial Keliling (UPSK). Namun dari hasil evaluasi bahwa tidak sedikit penyandang
disabilitas yang menjual alan bantu tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.
Secara umum anggaran untuk sarana dan prasarana Kota Surakarta memiliki tren
positif setiap tahunnya. Namun anggaran sarana dan prasarana umum yang pro bagi
difabel tidak dianggarkan secara spesifik yang menyebabkan sarana dan prasarana
tersebut tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
f.

Kapasitas Implementor
Kapasitas tersebut

berupa struktur organisasi,

SDM,

koordinasi,

pengawasan. Struktur birokrasi pemerintah Kota Surakarta dalam hal penyediaan
aksesibilitas ini memiliki pola yang jelas. Pada implementasi kebijakan
aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bapppeda, Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang
dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak
swasta. Belum ada koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial
dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial
sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan
advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah
fasilitas publik. Pada implementasi kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh
masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya. Selain dari instansi, pengawasan
juga datang dari LSM pemerhati difabel dan organisasi lainnya yang memfokuskan
pada kebutuhan penyandang disabilitas.
g. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada kebijakan ini adalah difabel. Dari pandangan dan
pemahaman para difabel tersebut nantinya akan berpengaruh pada dukungan yang
diberikan oleh kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Dukungan kelompok sasaran juga dipengaruhi apakah kebijakan tersebut untuk
kepentingan kelompok sasaran atau tidak.
h. Kondisi Lingkungan

818

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Status pekerjaan dan semakin tingginya tingkat pengetahuan mempengaruhi
keaktifan para difabel untuk memberikan aspirasi mereka terhadap kebijakan yang
diimplementasikan. Lingkungan politik juga akan mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, dimana itu adalah dukungan dari elite politik. Selain itu
kondisi lingkungan juga dapat dilihat denganya adanya penerimaan masyarakat
(bukan penyandang disabilitas) terhadap fasilitas publik yang ramah terhadap
penyandang disabilitas masih lemah. Sehingga hal ini dapat mencerminkan bahwa
mereka belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga
negara yaitu hak untuk mendapatkan aksesibilitas fisik.
B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang
Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta
Upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi penyandang
difabel adalah membuat Perda mengenai kesetaraan difabel yang didalamnya
terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk difabel dalam pelayanan
publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap difabel. Upaya
selanjutnya yaitu dengan bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak tertentu
dalam perumusan kebijakan aksesibilitas dalam pelayanan publik untuk
penyandang disabilitas. Pihak yang bekerjasama dan terlibat dalam kebijakan
ini terdiri dari OPD terkait, pengusaha, pemerhati difabel, dan LSM.
Di tingkat Kota, Pemerintah membentuk sebuah organisasi yaitu TAD (Tim
Advokasi Difabel) dimana bahwa tugas TAD adalah: 426
1. Melaksanakan advokasi hak-hak difabel dalam bentuk fasilitas, kemudahan,
pelayanan dan pemenuhan hak-hak difabel.
2. Merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan advokasi hak-hak difabel
guna memfasilitasi, mempermudah dan mendukung pemenuhan pelayanan
hak-hak difabel di bidang pelayanan publik di Kota Surakarta.
3. Melaksanakan advokasi pemenuhan hak-hak difabel dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya dan politik, mempermudah komunikasi, koordinasi

426

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 20172020
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dan sinergi antara stakeholder dalam upaya-upaya pemberdayaan difabel
Kota Surakarta.
Di tingkat kecamatan, Pemerintah menyediakan TKSK (Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan. Tugas dari tenaga kerja tersebut adalah menampung aspirasi dari
masyarakat dan informasi dari atas (pemerintah). Di tingkat kelurahan, Pemerintah
juga sudah menyediakan forum komunikasi difabel. Selain itu, Pemerintah
senantiasa menyelenggarakan kegiatan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling).
Acara tersebut rutin dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Surakarta. Dalam kegiatan itu diadakan pemeriksaan medis oleh para
dokter ahli spesialis tertentu untuk diberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan
oleh penyandang disabilitas tersebut. Selain pemberian alat bantu, biasanya
penyandang disabilitas juga mendapatkan rekomendasi dari para dokter untuk
dilakukan rujukan ke rumah sakit, sekolah, panti, dan yayasan.

KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
dari aspek implementasi Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2008 Tentang

Kesetaraan Difabel belum optimal dan perlu adanya perbaikan karena aksesibilitas
difabel terhadap fasilitas publik di Surakarta belum berjalan dengan optimal hal
tersebut bisa dilihat dari faktor kejelasan implementor, Perumusan Kebijakan,
Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai
Tujuan Kebijakan, dan Kondisi Lingkungan.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas difabel
terhadap fasilitas publik adalah dengan membuat regulasi tentang kesetaraan
difabel dan bekerjasama dengan LSM. Selain itu juga dengan membentuk TAD di
tingkat kota, TKSK di tingkat kecamatan, menyediakan forum komunikasi difabel
di tingkat kelurahan, dan menyelenggarakan UPSK setiap satu tahun sekali.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberi saran yaitu
peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan tersebut perlu
dimaksimalkan agar implementasi program kebijakan dapat sepenuhnya berjalan
dengan baik; perlu diadakan sosialisasi tentang konsep aksesibilitas dalam proses
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pembangunan; perlu dilakukan pengawasan dalam membangun fasilitas publik agar
memenuhi konsep aksesibilitas karena tidak semua pihak memahami konsep
aksesibilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo.
Yogyakarta. 2007.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi
Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020.
Nuraviva, Lelly. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik
di Kota Surakarta. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
Pemerintah Kota Surakarta, 2014, Solo Raih Piagam Kebijakan Inovatif 2014
sebagai
Penyelenggaraan
Aksesibilitas
Difabel,
http://kota.surakarta.go.id diakses tanggal 15 April 2018 pukul
09.49 WIB.
Pemerintah Kota Surakarta. 2016. Profil Perkembangan Kependudukan Kota
Surakarta Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta, Surakarta.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan
Difabel. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 09.01 WIB.
Purwo Santoso. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research Centre for
Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
Halaman 139.

821

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

IMPLEMENTASI RPP KURIKULUM 2013 DALAM MERUMUSKAN
SERTA MENYUSUN INDIKATOR PADA MATA PELAJARAN PPKN DI
SMK NEGERI 2 KARANGANYAR
Hernada Ayu Widarukmi427
hrnadayw@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi RPP Kurikulum 2013
di SMK Negeri 2 Karanganyar, dan untuk mengetahui perumusan serta penyusunan
indikator di dalam RPP Kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Karanganyar. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari analisis
dokumen dan angket. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
: 1) Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada KD tersebut kurang lengkap dan
tidak sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, 2) Kompetensi pedagogik yang
dimiliki Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum
optimal terutama dalam hal merumuskan indikator. Dari permasalahan tersebut,
penulis memberikan saran agar Guru PPKn dapat memperbaiki dan dapat
menyusun serta merumuskan indikator dalam RPP K13 sesuai ketentuan yang
berlaku.
Kata kunci : kompetensi pedagogik, PPKn, indikator
PENDAHULUAN
Kurikulum Nasional 2013 menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran
yang berbasis tematik integratif. Guru dituntut untuk tidak hanya memiliki
kompetensi profesional, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial,
dan kepribadian. Dalam Kurikulum ini, guru juga dituntut untuk melakukan
pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Kompetensi pedagogik guru perlu
untuk diketahui karena kompetensi tersebut berkaitan dengan pengembangan
kurikulum serta proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 428. Kompetensi
pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi
Pedagogik meliputi : (1) Menguasai landasan pendidikan, (2) Menguasai bahan
427

Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS 2015, Surakarta
Sukamto, I. N. (2015). Survey Permasalahan Implementasi Kurikulum Nasional 2013 Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sejarah dan Budaya, Tahun kesembilan, Nomor 2, hal 195.
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pembelajaran, (3) Menyusun program pembelajaran, (4) Melaksanakan program
pembelajaran, (5) Menilai proses serta hasil pembelajaran.
Aspek-aspek kompetensi pedagogik, meliputi : 1) pemahaman wawasan dan
landasan kependidikan, 2) pemahaman terhadap peserta didik, 3) pengembangan
kurikulum/silabus, 4) perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran
yang mendidik dan dialogis, 6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi
hasil belajar (EHB), 8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya 429.
Permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang perumusan dan penyusunan
indikator dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum Nasional
2013 di SMK Negeri 2 Karanganyar. Dalam merumuskan dan menyusun indikator,
kurang lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan Rancangan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013. Salah satunya yaitu, tidak
adanya instrumen penilaian, indikator yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar,
dan pemilihan kata kerja operasional (KKO) yang tidak benar. Rumusan
masalahnya yaitu : 1) Faktor apa sajakah yang membuat Guru PKn tidak dapat
membuat RPP dengan benar berdasar ketentuan terutama dalam perumusan
indikator? 2) Bagaimana agar guru PPKn tersebut dapat menyusun RPP sesuai
ketentuan Kurikulum 2013?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Mei 2017 di saat melakukan
magang II pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Guru, dan obyek
penelitiannya adalah dokumen Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian
diperoleh dari analisis dokumen dan angket.

429

Mulyasa. (2009). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika suatu proses pembelajaran dapat diranacang dan disusun dalam suatu
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan benar, hasil belajar siswapun
juga akan terlihat maksimal. Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai
seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan
evaluasi dari proses belajar yang dilakukan430. Dalam hal ini, kompetensi
pedagogik berupa kemampuan mengelola pembelajaran dianggap masih sering
menjadi masalah kompleks, sehingga dalam penelitian ini peneliti menekankan
pada kompetensi pedagogik guru431. Keberhasilan tujuan pendidikan nasional harus
memperhatikan kemampuan pendidikan khususnya sumber daya manusia (SDM)
yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan
sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru juga merupakan ujung tombak
yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan
akan datang432.
Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pengalaman dan pengamatan
yang dilakukan di SMK Negeri 2 Karanganyar, yaitu perumusan indikator yang
tidak sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan Permendikbud No. 22
Tahun 2016, pembuatan indikator minimal 2 dan menggunakan kata kerja
operasional (KKO) yang sesuai. Kompetensi Dasar (KD) yang tertulis di RPP SMK
Negeri 2 Karanganyar, sebagai berikut :
3.6

Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam
menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh
persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

4.6

Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam
menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh
persatuan bangsa.

430

Arikunto, S. (2001). Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bina Aksara.
Nio Wicak Kuncoro, B. R. (2014). Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru dengan Hasil
Belajar IPS Siswa. Jurnal Skripsi, hal 6.
432
Agusnita. (2015). Kompetensi Pedagogik Guru di SMP Negeri 1 dan 2 Kecamatan Nan Sebaris
di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 3, Nomor 1, hal 663.
431
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2.4

Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi
ancaman terhadap negara.

4.8.1

Berinteraksi teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling
menghormati dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras,
budaya, dan gender.

Guru diwajibkan untuk membuat perencanaan yang baik bagi kelangsungan
proses pembelajaraan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan
silabus dan RPP merupakan penjabaran lebih lanjut dan Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar (KD) yang didalamnya memuat

indikator, kegiatan

pembelajaran, evaluasi dan penilaian, serta materi pembelajaran. Salah satu
pengembangan silabus adalah merumuskan indikator yang baik dan benar.
Pembuatan indikator yang baik dan benar yaitu merujuk pada Kompetensi Dasar
yang sesuai dengan mata pelajaran tertentu dan, menurut Teori Bloom dalam
merumuskan indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai
dengan ranah dan tingkatannya.. Indikator tersebut merupakan sesuatu yang harus
dapat dicapai siswa dan diharapkan dapat mengantarkan peserta didik mencapai
kemampuan minimal yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan. Indikator juga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan bahan
ajar.
Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang
menjadi acuan penilaian mata pelajaran433. Guru wajib dalam merumuskan
indikator agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien 434.
Kewajiban ini telah tertulis dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian bahwa salah satu kegiatan guru adalah mengembangkan indikator
pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai. Tertulis juga dalam
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru Mata
433

Depdiknas. (2010). Panduan Pengembangan Indikator. Jakarta: BNSP.
Nilasari, K. E. (2009). Konsep Merumuskan Indikator dari Kompetensi Dasar. Dipetik October
18, 2017, dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang:
https://bdpkpadang.kemenag.go.id/

434

825

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Pelajaran. Dalam merumuskan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut antara lain :
1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi indikator
2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam
kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD
3. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi
4. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat
kompetensi dan materi pelajaran
5. Indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga
menggunakan kata kerja operasional yang tepat
6. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikaator
penilaian yang mencakup ranah kignitif, afektif, dan psikomotor.
Penyusunan indikator-indikator yang ditulis dalam Rancangan Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Karanganyar, sebagai
berikut :
1.1.1

Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau
melakukan usaha

2.4.1

Menunjukkan perilaku tanggungjawab dalam proses pembelajaran

3.6.1

Menjelaskan pengertian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

4.6.1

Menyusun hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia
dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh
persatuan bangsa

4.8.1.1

Menyusun laporan hasil tentang interaksi dengan teman dan orang
lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam
keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender

Dari pengamatan studi dokumen RPP K13 di SMK 2 Karanganyar, terlihat
dalam penyusunan dan perumusan indikator tidak sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan, antara lain :
1. Penulisan Kompetensi Dasar ditulis secara acak. Seharusnya 1.6, 2.6,
3.6, 4.6 dari hal itu menggambarkan adanya kesamaan materi;
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2. Di dalam bagian Kompetensi Dasar terselip penulisan indikator yaitu
“4.8.1. Berinteraksi teman dan oranglain berdasarkan prinsip saling
menghormati dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras,
budaya, dan gender”
3. Dalam penulisan indikator, terdapat indikator dari KD 1.1. Tetapi
pada kenyatannya, di bagian Kompetensi Dasar tidak dituliskan KD
1.1.
4. K.D 2.4 yang telah dituliskan tidak sesuai dengan perumusan
indikatornya. KD 2.4 membahas tentang materi mengatasi ancaman
terhadap negara, namun dalam indikatornya membahas tentang sikap
dalam proses pembelajaran.
5. Indikator 4.8.1.1 seharusnya penulisannya “4.8.1; 4.8.2”
Pengembangan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan guru
secara mandiri atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu yang difasilitasi dari supervisi kepala
sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Pengembangan RPP
tersebut juga dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.
Dalam pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebenarnya telah
tertulis dalam Peraturan Menteri Nomor 81A. Namun hal yang menyulitkan guru
adalah guru kurang mencari atau mengeksplore apa yang dilihat untuk
dikembangkan dalam pembelajaran di kelas (Omjay, 2013).
Guru dapat menyusun RPP dengan baik dan benar berdasar Kurikulum 2013
jika mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Peningkatan Kompetensi
Pedagogik Guru dapat dilakukan dalam kegiatan MGMP. Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) dibentuk sebagai sarana melakukan pertemuan bagi guru mata
pelajaran sejenis. Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal
20

ayat

(b)

menyebutkan

bahwa

dalam

rangka

melaksanakan

tugas

keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan
kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
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perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni435. Tujuan diselenggarakan
MGMP salah satunya untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program
pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru
profesional436.
Selain menyusun RPP yang mengacu pada peraturan, dengan mengikuti
kegiatan MGMP, upaya lainnya untuk meningkatkan profesionalitas dan
kredibilitas guru antara lain, mengikuti penataran guru, mengikuti kursus,
menambah pengetahuan melalui media masa atau elektronik. Peningkatan
kompetensi

pedagogik

dan

profesional

guru

dapat

dilakukan

dengan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB ini adalah pengembangan
kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap,
berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya 437.

KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kompetensi pedagogik
yang dimiliki Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penyusunan
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan ketentuan Kurikulum
2013 di SMK Negeri 2 Karanganyar. Dalam perumusan dan penyusunan indikator,
belum sesuai dengan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan, penulisan angka
dalam indikator juga belum tepat. Upaya yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu dengan beberapa cara, antara lain
merumuskan RPP berdasar peraturan menteri pendidikan nasional, Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengikuti penataran guru, mengikuti kursus,

435

Yasri. (2009). Konsep Pengembangan MGMP bagi Widyaiswara. Dipetik October 19, 2017,
dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang: bdpkpadang.kemenag.go.id
436
Widodo, T. (2013, April 19). Memberdayakan MGMP Sesuai Kebutuhan Guru. Dipetik
October 19, 2017, dari Guru.or.id Situs Pendidikan Terpercaya: guru.or.id/memberdayakanmgmp-sesuai-kebutuhan-guru.html
437
Hartiningtyas, L. (2016). Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SMK
Melalui Pemberdayaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 9PKB). Dipetik October 19,
2017, dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id
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menambah pengetahuan melalui media masa atau elektronik, dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Sebaiknya Guru dapat merumuskan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) dengan benar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Jika dalam penyusunan
dan perumusan RPP ini benar dan lengkap, maka proses pembelajaran dan hasil
belajar siswapun akan lebih maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan
yang ada di sekolah.
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IMPLEMENTASI NILAI KEPEDULIAN LINGKUNGAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP DI KALANGAN
KOMUNITAS PECINTA ALAM
Ika Murwaningsih438
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : Ika_murwaningsih19@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Kepedulian komunitas pencinta alam terhadap lingkungan untuk menjaga
terciptanya kelestarian lingkungan harus selalu diupayakan. Artikel ini akan
membahas mengenai penerapan nilai kepedulian lingkungan oleh komunitas
pecinta alam sebagai proses mewujudkan Ecological Citizenship. Ecological
citizenship pada masyarakat
diperlukan upaya-upaya yang dapat
menginternalisasikan pentingnya kesadaran lingkungan. Sesuai dengan amanat UU
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal
67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat sebagai warga negara. Metodologi yang
digunakan studi pustaka dan pengolahan data deskriptif kualitatif. Hasil yang
diperoleh penerapan nilai kepedulian lingkungan di kalangan komunitas Pecinta
Alam dalam bentuk 1) program-program seperti menanam seribu pohon di daerah
pegunungan, melakukan bersih gunung, serta konservasi tanaman langka. Dengan
adanya program tersebut diharapkan mengasah perilaku yang ikut andil dalam
kegiatan itu. Komunitas pecinta alam di karanganyar melakukan aksi penanaman
pohon, serta dengan adanya. 2) Konsep Ecological Citizenship Dobson mengenai
kebajikan warga negara tentang perlakuan terhadap lingkungan yang dikaitkan
dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat. 3) prinsip-prinsip pecinta
alam mencerminkan bentuk perwujudan menuju Ecological Citizenship.
Kata Kunci : Kepedulian Lingkungan, Ecological Citizenship, Komunitas pecinta
alam
PENDAHULUAN
Abad ke-20 telah menjadi kata kunci yang membuat manusia secara spontan
merasa paham dan berkepentingan dengan lingkungan. Namun akhir-akhir ini
pencemaran lingkungan di era kemajuan teknologi semakin memprihatinkan.
Pencemaran lingkungan bersifat Perpasive akan tetap ada selama manusia dengan
aktivitasnya menggunakan sumber daya baik yang dapat diperbaharui maupun yang

438
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tidak dapat diperbaharui. 439 Itu artinya pencemaran akan tetap terjadi selama
peradaban manusia untuk melangsungkan kehidupannya masih berjalan. Karena
manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sumber daya yang ada di alam. Definisi
Pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah:
”masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain
ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Kegiatan manusia untuk mengeksploitasi
Sumber Daya Alam tidak murni ramah terhadap lingkungan, mereka
mengutamakan keuntungan manusia dan mengesampingkan alam.
Hutan merupakan bagian lingkungan hidup kita yang sangat vital. Karena
hutan berfungsi sebagai transmigrasi dan pembangunan perkebunan. Selain itu
pertambagan mineral dan nir-mineral di dalam kawasan hutan. Sementara itu untuk
fungsi

ekologi

hutan

terkadang

dikesampingkan

oleh

manusia

yang

memanfaatkannya. Fungsi ekologi sebagai hidro-orologi, penyimpanan sumber
daya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot atau
penyimpanan, sink karbon. Berdasarkan IKLH Tahun 2016, indeks kualitas
lingkungan hidup nasional menunjukkan penurunan sebesar 2,50 poin
dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 68,23 menjadi 65,73. Hal ini dipengaruhi
oleh penurunan Indeks Kualitas Air sebesar 5, 48 dibanding dengan tahun 2015,
yaitu 65, 86 menjadi 60, 38. Disamping itu jga terjadi penurunan nilai Indeks
Kualitas Udara sebesar 2,23 poin dibandingkan 2015, yaitu 83, 84 menjadi 81, 61.
Nilai IKTL juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0, 47 poin dibanding dengan
tahun 2015, yaitu dari 58,30 menjadi 57, 83. Porsi penurunan setiap komponen
adalah 66 % IKA, 27% IKU, dan 7% IKTL. Faktor-faktor yang memengaruhi
penurunan nilai indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan,
kebaran hutan/lahan, penebangan liar, penggunaan kawasan hutan untuk sektor di
luar kehutanan, pertambangan tanpa izin, pemukiman. 440

439

Setyono, Prabang.2015.Cakrawala Memahami Lingkungan Edisi 2.Surakarta:UNS Press

440

Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Indonesia
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Kelompok pecinta alam lebih yang sering disebut dengan organisasi pecinta
alam. Kusumohartano (dalam Koentjoro dan Purnamaningsih, 2000) menyebutkan
bahwa organisasi Pecinta alam merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan
minat dan bakat mahasiswa yang berfungsi sebagai sarana pengembangan pribadi,
sosialisasi, dan kesadaran akan lingkungan menambahkan bahwa kelompok pecinta
alam mengisi kegiatannya dengan mendaki gunung, menelusuri gua, mengarungi
sungai, memanjat tebing, berkemah di tepi hutan, dan melakukan kegiatan-kegiatan
yang bersifat sosial serta pengabdian kepada masyarakat. 441 Pencinta alam yang
menekankan kegiatannya pada pelestarian alam, kalau di Indonesia yang
menekankan dibidang ini seperti G.N. ( pencinta alam Garuda Nusantara ).
Kelampok tersebut kegiatannya banyak mengadakan konservasi alam ( flora dan
fauna ), dan melaporkan kerusakan alam ke ke pihak yang berwenang.

442

Cara pandang sangat menentukan gerak langkah manusia terhadap
kegiatannya termasuk dalam memperlakukan alam ini. Selama ini telah
berkembang dua cara pandang, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Kedua
cara pandang ini mempunyai alasan (pertimbangan rasional) masing-masing.
Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai
pusat dari sistem alam semesta,
mengeksploitasi

cara pandang ini menyebabkan manusia

dan menguras alam semesta demi memenuhi kebutuhan

kepentingan manusia selain itu cara pandang ini pula melahirkan sikap yang rakus
dan tamak yang menyebabkan manusia mengambil semua kebutuhan hidupnya dari
alam tanpa memperhitungkan kelestariannya karena alam dipandang hanya demi
kepentingan manusia sehingga sebagian pihak

mengatakan krisis lingkungan

dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang
antroposentris ini. Cara pandang kedua,

yaitu ekosentrisme yang merupakan

kelanjutan teori biosentrisme (teori yang menganggap bahwa setiap kehidupan dan
makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini
menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta). Antara
biosentrisme dengan ekosentrisme bahkan sering disamakan begitu saja, karena
441
442

Koentjoro dan Purnamaningsih, 2000
https://www.academia.edu
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ada kesamaan prinsip di antara keduanya. Ekosentrisme telah mendobrak cara
pandang antroposentris,

bahkan telah dikembangkan lebih lanjut

hingga

mencakup seluruh komunitas ekologis, yang dikenal dengan nama Deep Ecology.
Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada tahun 1973 telah mempelopori cara
pandang ini. 443
Kewarganegaraan sebagaimana pendapat dari Heater (2004:1)444,bahwa
“Citizenship is a form of socio-political identity”. Identitas kewarganegaraan
diabadikan di dalam hak-hak yang disampaikan oleh negara dan kewajibankewajiban yang dilakukan oleh setiap warga negara, yang semuanya adalah orangorang yang mandiri, yang memiliki status sama. Warga negara yang baik, adalah
mereka yang memiliki kesetiaan kepada negara dan memiliki rasa tanggung jawab
untuk melaksanakan kewajiban mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka
memerlukan keterampilan yang tepat untuk partisipasi kewarganegaraan ini.
Konsep kewarganegaraan terwujud melalui berfungsinya peran negara dalam
memenuhi hak-hak dasar warga negaranya dan partisipasi warga negara dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara baik. UndangUndang yang mengatur mengenai Hak, Kewajiban, dan Peran Warga Negara adalah
UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup .
Pasal 67 “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”
Pasal 68 bunyinya “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.”

443

Sujoko MS Hal 4
Heater, Derek. 2004.A History of Education for Citizenship.Newyork:Taylor &Francis
Group
444

833

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Menurut Dobson445 menawarkan penyelesaian kondisi ekologi yang
semakin rusak dengan satu perspektif baru untuk memandang persoalan lingkungan
dari posisi sebagai anggota warga negara (citizen). Perspektif baru oleh Dobson
dinamakan kewarganegaraan ekologi (ecological citizenship), yaitu:“Pandangan
setiap warga negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas
politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat
dan kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai
kebajikan berdasar kewarganegaran yang lebih dari sekedar pandangan yang
dibatasi teritorial suatu negara.”Sehingga ecological citizenship membutuhkan
perubahan gaya hidup bagi masyarakat modern yang bersifat konsumtif. Sehingga
adanya aturan yang jelas terhadap keberlangsungan alam dan seisinya tetapi untuk
membuat lingkungan kita menjadi asri kembali tidak dapat diwujudkan melalui
proses yang cepat melainkan membutuhkan keseriusan dan kesabaran yang
tinggi untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Dari uraian di atas maka artikel ini akan menguraikan tentang komunitas
pecinta alam sebagai kelompok masyarakat kedudukannya sebagai warga negara
yang tidak lepas dari alam, dan secara berkala memantau keadaan alam di
Indonesia. Disebut juga sebagai aktivis lingkungan. Memiliki tanggung jawab
terhadap kepedulian terhadap lingkungan alam Indonesia. Sehingga dapat
dirumuskan masalah yaitu 1. bagaimana Implementasi nilai kepedulian lingkungan
komunitas pecinta alam dalam rangka mewujudkan Ecological Citizenship.2.
Bagaimana konsep ecological citizenship Dobson jika dikaitkan dengan UU No 23
Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan. 3. Bagaimana pengembangan
ecological citizenship ?
METODE PENELITIAN
Subyek dalam penyusunan makalah ini adalah komunitas pecinta alam di
Karanganyar sebagai anggota warga negara yang memilki hak dan kewajiban
terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan UU No 23 Tahun 1997, diantaranya
kegiatan komunitas pecinta alam di karanganyar, dan penerapan prinsip sebagai

445

Dobson, Andrew.2003.Citizenship and the Environment.USA:Oxford University Press
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komunitas pecinta alam. Pengembangan ecological citizenship. Artikel ini akan
memfokuskan pada bentuk kepedualian mereka terhadap alam sehingga sebagai
cerminan untuk mewujudkan Ecological Citizenship. Jenis penelitian ini adalah
Deskriptif Kualitatif dengan penggalian data pada studi pustaka dan menemukan
fenomena di media surat kabar. Analisa data dengan melihat fenomena yang
dihubungkan dengan teori yang relevan yaitu teori Dobson tentang Ecological
Citizenship dan etika lingkungan yang membahas hubungan manusia dan
lingkungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Kegiatan Komunitas Pecinta Alam Karanganyar Sebagai
wujud warga negara mengimplementasikan kepedulian Lingkungan
Komunitas Pecinta Alam Karanganyar gelar gerakan peduli
dengan

melakukan penanaman

alam

pohon di gunung lawu. Ini dilakukan

untuk mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di
komplek gunung tersebut. Penanaman dilakukan secara serentak oleh berbagai
komunitas pecinta alam dan relawan. Salah satu relawan Karanganyar, Abdul Aziz
mengatakan, tanam pohon yang melibatkan berbagai komunitas ini merupakan
kerja bareng dengan komunitas pecinta muslim yang di Jabodetabek. “Relawan
Jaguar merupakan pemerhati gunung yang dari Jabodetabek. Sengaja datang ke
Lawu untuk bisa lakukan tanam pohon bersama-sama,” ucapnya. Lebih lanjut dia
menejelaskan, aksi nyata komunitas pecinta alam dan relawan itu kali keduanya
digelar di lereng Gunung Lawu. Alasanya memilih lokasi itu tak lain untuk menjaga
kelestarian dan ekosistem alam yang selama ini ada di Lawu. Gunung Lawu yang
sempat beberapa kali terbakar, dikahawatirkan jika tidak ada gerakan penghijuan,
ekosistemnya akan terganggu. Menurut Aziz, tak kurang 2.500 pohon yang
ditanam serentak oleh gabungan

komunitas baik dari Karanganyar serta

Jadebotabek. Pohon yang ditanam tak hanya tanaman keras, seperti akasia ataupun
sengon, namun juga tanaman lunak. “Macem-macem pohonnya, ada bunga kantil,
pohon sengon, akasia, kapas, daln lain sebagainya. Aksi cinta lingkungan
ini murni swadaya, karena masing-masing relawan dan komunitas membawa
sendiri-sendiri benih pohonnya,” paparnya. Aksi cinta alam dan lingkungan dari
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gabungan komunitas dan relawan ini mendapat apresiasi tersendiri dari Pemerintah
Kabupaten Karanganyar. Sebab, dalam aksi tanam pohon juga melibatkan warga
sekitar, untuk bersama-sama turut serta menjaga alam agar tetap alami. “Kami
sangat terimaksih sekali, karena sudah difasilitasi dari relawan dan komunitas untuk
menjaga alam tetap alami dengan tanam pohon bersama. Apalagi warga masyarakat
setempat juga dilibatkan,” tambah Camat Tawangmangu Rusdiyanto. 446
1. Berdasarkan informasi dari berita Komunitas Pecinta Alam gelar peduli
lingkungan, kegitan mereka melakukan penanaman pohon di gunung lawu:
Tanam pohon yang melibatkan berbagai komunitas ini merupakan kerja
bareng dengan komunitas pecinta muslim yang di Jabodetabek. Aksi nyata
komunitas pecinta alam dan relawan itu kali keduanya digelar di lereng Gunung
Lawu. Alasanya memilih lokasi itu tak lain untuk menjaga kelestarian dan
ekosistem alam yang selama ini ada di Lawu. Gunung Lawu yang sempat beberapa
kali terbakar, dikahawatirkan jika tidak ada gerakan penghijuan, ekosistemnya akan
terganggu. Gerakan penanaman pohon Sebagai wujud Cara pandang ekosentrisme
yang merupakan kelanjutan teori biosentrisme (teori yang menganggap bahwa
setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya
sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam
semesta). Karena etika sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan terdiri atas
keadilan distribusi, keadilan-lingkungan, dan pertanggungjawaban bersama.447
Kegiatan komunitas pecinta alam tersebut mencerminkan bentuk keadilanlingkungan dan sebagai pertanggungjawaban bersama.
a. Sebagai bentuk keadilan-lingkungan mereka dengan aksi penanaman
pohon ikut andil untuk memperbaiki kerusakan ekosistem hutan yang
ada di gunung lawu. Mewujudkan keadilan untuk kelestarian ekosistem
yang ada di gunung lawu agar tetap seimbang. Sehingga dapat dinikmati
generasi yang akan datang. Nilai etika pertanggungjawaban bersama,
komunitas pecinta alam tersebut melakukan penghijauan bekerjasama
446

Https://www.FokusJateng.com diakses pada 17 April pukul 01. 00

447

Aditjondro, George Junus. 2003.Pola-Pola Gerakan Lingkungan (Refleksi Untuk
Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Pasar Modal).Yogyakarta:Pustaka Pelajar
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dengan komunitas pecinta alam muslim yang berasal dari jabodetabek.
Adanya kerjasama tersebut sebagai wujud bahwa kerusakan ekosistem
hutan.
b. Sebagai wujud tanggungjawab bersama seluruh komunitas pecinta alam
di Indonesia. Selain itu aksi tanam pohon yang dilakukan komunitas ini
melibatkan masyarakat sekitar gunung lawu ikut andil dalam
penanaman. Hal tersebut juga berperan untuk menyadarkan masyarakat
tentang kerusakan lingkungan kemudian memperbaikinya itu penting
dilakukan. Sehingga mewujudkan masyarakat Ecological Citizenship
dapat terealisasi.
B. Analisa Konsep ecological citizenship Dobson jika dikaitkan dengan UU
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Menurut Dobson Teori Ecological Citizenship adalah “Pandangan setiap
warga negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas politik
bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan
kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai kebajikan
berdasar kewarganegaran yang lebih dari sekedar pandangan yang dibatasi
teritorial suatu negara.” Teori tersebut menjelaskan bahwa “sebagai anggota suatu
entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang
sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya.” Anggota entitas suatu politik yaitu
kedudukannya sebagai “warga negara” yang memiliki hak dan kewajiban untuk
ikut serta memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam negara tempat
ia tinggal. Sesuai dengan bunyi UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) “Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
Berarti warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan di lingkungan
yang sehat dan mendukung untuk keberlangsungan kehidupannya sehari hari.
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Komunitas pecinta alam sebagai anggota entitas suatu negara berhak untuk
berperan serta di dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup, karena hak nya
telah dijamin di dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (4) “Setiap orang
berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kata “Perlindungan lingkungan
hidup” termasuk di dalamnya komunitas pecinta alam melakukan kegiatan berupa
penanaman pohon untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Termasuk juga di
dalamnya memberikan pengawasan terhadap mereka yang tidak pro lingkungan.
The Virtues of Ecological Citizenship Dobson448 mengklaim bahwa kebajikan
pertama dari warga ekologis adalah keadilan, dan ia mencatat bahwa kebajikan lain
termasuk perawatan, kasih sayang dan mengambil tanggung jawab untuk yang
rentan. Komunitas pecinta alam termasuk warga negara yang melindungi
masyarakat rentan dalam suatu negara yang terancam akibat kerusakan lingkungan.
Memperjuangkan keadilan untuk masyarakat yang terkena dampak kerusakan juga
salah satu upaya dari komunitas pecinta alam untuk menjadi warga negara yang
melindungi. Meskipun tidak ingin menyangkal tempat untuk kebajikan seperti itu,
saya akan menunjukkan bahwa tidak ada yang khas 'ilmu' tentang mereka. Secara
khusus, saya akan mempertanyakan alasan untuk menganggap keadilan sebagai
'kebaikan pertama'. Bahkan untuk memungkinkan keadilan yang dapat diprediksi
sebagai kebajikan individu dan tidak hanya dari lembaga-lembaga sosial, maknanya
akan tidak pasti di berbagai kemungkinan konsepsi tentang apa keadilan yang
dibutuhkan orang itu dalam perilaku mereka.
Yang kedua terkait dengan kewajiban warga negara diatur dalam UU No 32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup . Pasal 67
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Kewajiban
untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggungjawab
komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada, akan tetapi membutuhkan peran

448

Team Hayward. 2006. Ecological Citizenship: Justice, Rightsand the Virtue of
Resourcefulness.UK: University of Edinburgh Vol. 15, No. 3, 435 – 446
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serta masyarakat sebagai warga negara dari tingkat pemerintah pun juga perlu
sebagai upaya untuk mewujudkan Ecological Citizenship. Pasal 68 bunyinya
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a.

memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.”
Keterkaitan antara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan konsep Ecological
Citizenship menurut Andrew Dobson Kesediaan untuk menerima kewajiban
seseorang dapat dianggap sebagai kebajikan, tetapi berbicara tentang kebajikan
berlaku lebih tepat untuk kualitas yang ditunjukkan dalam perilaku hidup seseorang
dalam terang berbagai kewajiban yang ada. Undang-Undang No 32 Tahun 2009
Pasal 67-68 menyebutkan tentang kewajiban warga negara untuk ikut andil di
dalam kewajiban menjaga kelestarian lingkungan alam dan mengendalikan
keruskan lingkungan. Di Indonesia gerakan-gerakan menyelamatkan lingkungan
dipelopori oleh berbagai komunitas pecinta alam melalui kegiatan-kegiatan
menanam pohon untuk memperbaiki habitat alam yang rusak, melakukan bersih
gunung, serta pembelaan-pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang rentan
terkena dampak akibat kerusakan lingkungan.
C. Prinsip-Prinsip

Pecinta

Alam

untuk

mewujudkan

Ecological

Citizenship
Mencintai alam bukanlah sekedar mengagumi, apalagi mengikis habis
dan merusak alam. Mencitai alam mengundang perasan kita untuk kagum, hormat,
mengambil mamfaat dari adanya alam itu dengan mempertimbangkan untung
ruginya baik bagi alam maupun bagi manusia. perasaan dan untuk memelihara
hubungan harmonis manusia dengan alam. 449

449

https://jejakpendaki.web.id/kode-etik-pecinta-alam
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Hal prinsip yang perlu di perhatikan dalam melakukan tindakan mencintai alam
:
1) Mengagumi , menyenangi, menyayangi alam.
2) Menjaga, memelihara, pempertahankan dan memperbaiki alam sebatas
kemampuan dan sesuai kebutuhan.
3) Memanfaatkan, mengambil makna dan hasil yang di butuhkan dari
alam dengan tidak meninggalkan jejak

yang negative.

4) Menyadari, menghayati dan mengamalkan sepenuuhnya kerja sama
antara sesama koponen alam yang saling menguntungkan.
Prinsip-prinsip dalam tindakan mencintai alam diatas mencerminkan
sebuah bentuk keseimbangan antara manusia dan alam yang senada dengan teori
ekosentrisme yang mengajarkan tentang perhatian pada nilai-nilai alam yang
tercermin pada prinsip menjaga, memelihara, mempertahankan. Prinsip tersebut
sebagai wujud kepedulian pecinta alam sebagai komunitas yang peduli terhadap
lingkungan. Sulton muncul istilah Ecological Citizenship, merupakan hak akses dan
kewajiban terhadap pelestarian lingkungan alam yang muncul dari suatu pengakuan
bahwa manusia dan alam adalah bagian dari ekosistem yang saling bergantung satu
sama lain. Kata mengagumi, menyenangi, menyayangi menunjukkan bahwa
manusia dan alam itu saling bergantung. Komunitas alam telah memberikan sebuah
keteladanan bahwa tindakan manusia untuk memperhatikan lingkungan itu sangat
penting.

KESIMPULAN
Hasil dari pembahasan tentang implementasi nilai kepedulian lingkungan
yang dilakukan oleh komunitas pecinta alam sebagai wujud pembentukan
Ecological Citizenship diantaranya Komunitas pecinta alam, salah satunya
komunitas pecinta alam di karanganyar yang bekerjasama dengan komunitas
pecinta alam muslim jabodetabek di dalam mengimplementasikan nilai kepedulian
lingkungannya dalam bentuk kegiatan melakukan penanaman pohon di gunung
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lawu. Bertujuan melakukan konservasi kembali ekosistem yang ada di hutan setelah
terjadinya kerusakan. Aksi ini melibatkan warga masyarakat sekitar. Sehingga aksi
tersebut di dalam membentuk Ecological Citizenship dapat efektif berjalan.
Keterkaitan antara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan hidup dan konsep Ecological Citizenship menurut
Andrew Dobson Kesediaan untuk menerima kewajiban seseorang dapat dianggap
sebagai kebajikan, tetapi berbicara tentang kebajikan berlaku lebih tepat untuk
kualitas yang ditunjukkan dalam perilaku hidup seseorang dalam terang berbagai
kewajiban yang ada. Gerakan-gerakan menyelamatkan lingkungan dipelopori oleh
berbagai komunitas pecinta alam melalui kegiatan-kegiatan menanam pohon untuk
memperbaiki habitat alam yang rusak, melakukan bersih gunung, serta pembelaanpembelaan terhadap hak-hak warga negara yang rentan terkena dampak kerusakan
lingkungan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tindakan mencintai alam diatas
mencerminkan sebuah bentuk keseimbangan antara manusia dan alam yang senada
dengan teori ekosentrisme yang mengajarkan tentang perhatian pada nilai-nilai
alam yang tercermin pada prinsip menjaga, memelihara, mempertahankan.
Untuk Saran seharusnya pemerintah daerah ikut andil didalam perbaikan
kerusakan alam, serta melakukan pembinaan dan apresiasi terhadap komunitas
pecinta alam di kalangan masyarakat, kerena dengan adanya kelompok ini secara
tidak langsung pemerintah telah dibantu di dalam mengatasi masalah lingkungan.
Program-program pemerintah seharusnya juga lebih memperhatikan alam, karena
kelestarian lingkungan berguna untuk kehidupan generasi yang akan datang.
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STUDI TENTANG KREATIVITAS MENGAJAR GURU PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMANFAATAN
MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
( Studi Di SMA Muhamadiyyah 3 Surakarta)
Ika Nurlita Kurniawati450
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
ikanurlita@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kendala yang dihadapi guru
PKn saat mengajar 2) mengetahu kreativitas mengajar yang dapat dilakukan guru
PKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 3) dampak dari media
pembelajaran TIK bagi guru PKn dan siswa. Sumber data diperoleh dari informan,
tempat, peristiwa, dan dokumen. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 1) kendala yang dihadapi
guru PKn saat pembelajaran adalah media pembelajaran PKn yang digunakan
masih sebatas gambar, buku, papan tulis, serta belum kreatif dalam penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi 2) Kreativitas mengajar yang dapat dilakukan
guru PKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi melalui: video-video, multimedia presentasi, penggunaan internet, elearing, dan audio visual 3) Dampak dari pemanfaatan media pembelajaran berbasis
TIK bagi guru PKn antara lain: pada pengetahuan guru PKn (civic knowledge). TIK
mempermudah mencari informasi berhubungan dengan keterampilan guru PKn
(civic skill). Selain itu, dapat mengembangkan kreativitas guru dengan cara
mendownload gambar ataupun video dari internet yang berhubungan dengan materi
yang akan diajarkan. Dampak bagi siswa antara lain: memberikan kesempatan
kemungkinan berfungsinya motivasi, membuat siswa tertarik dan paham mengenai
materi yang disampaikan.
Kata Kunci: kreativitas mengajar, media pembelajaran TIK
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1, disebutkan
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia

450
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dini, jalur pendidikan dasar dan menengah. 451 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
telah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi yang
dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.452
Mengacu pada UU Sisdiknas, guru dituntut untuk memiliki skill dan menguasai seni
dalam mengajar yang efektif, termasuk kreativitas dalam mengajar. Pembelajaran
PKn di sekolah biasanya terkesan kurang menarik bahkan membosankan. Kurang
kreatifnya guru PKn dalam membuat alat peraga, media dan metode pembelajaran.
Media pembelajaran dari hasil laporan magang saya terutama di SMA
Muhamadiyyah 3 Surakarta menunjukkan bahwa guru PKn belum kreatif dalam
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Hal tersebut dapat dilihat ketika
saya melakukan observasi, media guru masih minim hanya menggunakan gambar,
dan buku yang menjadi referensi guru. Media pembelajaran TIK belum digunakan
dengan maksimal.
Seharusnya, guru dapat lebih kreatif dalam menggunakan berbagai media
pembelajaran dalam menyampaikan materi PKn. Pemanfaatan media tersebut dapat
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain: melalui video
pembelajaran, penggunaan internet, audio visual dan e-learning. Oleh karena itu,
perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan guru dalam
bidang komputer dan internet, sehingga dapat membantu memudahkan dalam suatu
kegiatan pembelajaran. Bantuan yang diperkirakan paling efisien sesuai
keterbatasan waktu, dana, dan tenaga adalah melalui pelatihan pembuatan media
pembelajaran berbasis e-learning. 453
B. Rumusan masalah
1. Apa sajakah kendala yang dihadapi guru PKn saat mengajar ?
2. Bagaimanakah kreativitas mengajar yang dapat dilakukan guru PKn dalam
pemanfaatan media berbasis TIK?

451

Undang-Undang Guru dan Dosen, 2005.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
453
I. Sriyanti, “Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Bagi Guru SMA
Srijaya
Negara
Palembang”,
diakses
dari
http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jipf/article/download/2349/1213, pada tanggal 14 April 2018
pukul 20.00.
452
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3. Bagaimana dampak dari media pembelajaran berbasis TIK bagi guru PKn dan
siswa?
C. Tujuan
1. Mengetahui kendala yan dihadapi guru PKn saat mengajar
2. Mengetahui kreativitas mengajar yang dapat dilakukan guru PKn dalam
pemanfaatan media berbasis TIK
3. Untuk mengetahui dampak dari media pembelajaran berbasis TIK bagi guru PKn
dan siswa

MET0DE PENELITIAN
Tempat penelitian merupakan tempat terjadinya permasalahan yang akan
diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian yang telah dilakukan, penelitian dilakukan di
SMA Muhamadiyyah 3 Surakarta yang beralamat di Jl. Kolonel Sutarto No.62,
Jebres, Kota. Waktu pelaksanaan ini adalah selama 1 minggu sekitar bulan April
2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan
untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik
fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. 454 Subjek dari
penelitian ini adalah guru PKn di SMA Muhamadiyyah 3 Surakarta. Sedangkan
objek dari penelitian ini adalah media pembelajaran yang digunakan guru ketika
sedang pelajaran PKn.
Analisis data dapat dibagi menjadi 4 komponen yaitu: pengumpulan data,
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh masih
berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data
menjadi teratur. Data mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan
oleh guru PKn ketika sedang proses kegiatan belajar mengajar. Reduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.455 Berdasarkan data-data

454

N.Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Ramaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm. 45.
Sugiyono, Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta,
Bandung, 2015, hlm. 67.
455
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yang diperoleh peneliti mengambil data yang terfokus dalam objek penelitian yaitu
mengenai kreativitas media pembelajaran yang digunakan guru PKn ketika sedang
proses kegiatan belajar mengajar. Peneliti menyajikan data ke dalam bentuk
narasi/kalimat mengenai media pembelajaran yang digunakan guru PKn. Peneliti
menarik kesimpulan tentang pemanfaatan media pembelajaran TIK sebagai upaya
meningkatkan kreativitas mengajar guru ketika sedang pembelajaran PKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kreativitas biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan
suatu produk baru, baik yang benar-benar baru sama sekali maupun yang
merupakan modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah
ada. Bila konsep ini dikaitkan dengan kreativitas guru, guru yang bersangkutan
mungkin menciptakan suatu strategi mengajar yang benar-benar baru dan orisinil
(asli ciptaan sendiri), atau dapat saja merupakan modifikasi dari beberapa strategi
yang ada sehingga menghasilkan bentuk baru. 456 Indikator bagi guru yang kreatif
antara lain: punya rasa ingin tahu, mau bekerja keras, berani, kemampuan
intelektualnya dimanfaatkan semaksimal mungkin, mandiri, dinamis, penuh inovasi
atau gagasan dan daya cipta, bersedia menerima informasi, menghubungkan ide dan
pengalaman yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, cenderung
menampilkan berbagai alternatif terhadap subyek tertentu.
Guru PKn di SMA Muhamadiyyah 3 Surakarta mengalami beberapa
kendala saat mengajar di kelas

antara lain, media pembelajarannya kurang

mendukung. Hal ini terlihat saat saya melakukan observasi, guru hanya
menggunakan gambar dan 3 referensi buku ketika pelajaran. Media lainnya seperti
pemanfaatan TIK belum digunakan dengan baik saat kegiatan belajar berlangsung.
Padahal seperti yang kita ketahui, bahwasanya pelajaran PKn akan menarik dan
menyenangkan apabila media yang digunakan guru bervariasi sesuai dengan materi
yang akan diajarkan. Media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas

D.Ratih.F, “Pengembangan Kreativitas Mengajar Guru Dalam Memotivasi Siswa Pada
Pembelajaran PKn”, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/2624/1/7202.pdf, pada tanggal 15 April 2018
pukul 19.00.
456
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belajar yaitu media berbasis Teknologi Informasi Komunikasi mengingat saat ini
zaman sudah lebih modern, dan semakin canggih. Perlu pemahaman yang lebih
dari seorang guru untuk memanfaatkan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh
teknologi dimasa sekarang agar dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga
proses transfer materi dapat berjalan dengan menarik dan menyenangkan sehingga
pada akhirnya dapat meningkatkan fokus serta semangat siswa dalam
pembelajaran. 457
Media adalah perangkat lunak (software) yang berisi pesan atau informasi
yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan dan sebagai perangkat
kerasnya (hardware) yakni sebagai sarana untuk dapat meampilkan pesan yang
terkandung pada media tersebut.458 Dalam proses pendidikan, terdapat 3 proses inti
pendidikan yaitu: pengajaran, penelitian, dan pelayanan. Ketiganya menjadi sumber
akses bagi penggunaan dari pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknologi
Informasi dan Komunikasi, dapat membantu guru dalam penyelenggaraan proses
pembelajaran terutama digunakan sebagai alat penggambaran/ilustrasi di pelajaran
yang sedang diajarkan.459 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam pembelajaran dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam
pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat membantu
meningkatkan hasil belajar siswa serta mutu individu dalam hal penggunaan
teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Pembelajaran berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi menyediakan berbagai macam bentuk media yang
memungkinkan siswa membuat desain dan merekayasa suatu konsep dan ilmu
pengetahuan. Dengan demikian, siswa memperoleh gambaran jelas tentang
keterkaiatan teori dan gambaran nyatanya.
Beberapa kretivitas mengajar yang dapat dilakukan guru PKn dalam
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK antara lain:

C.Husein, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Di SMA
Muhammadiyah Tarakan”, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 2 No.2, 2014,
hlm.184-192.
458
Yudhi. Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru. Referensi, Jakarta, 2013, hlm.
14.
459
Daryanto, Media Pembelajaran, PT.Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hlm.
154.
457
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1. Pemanfaatan multimedia presentasi→Presentasi ini memiliki kemampuan
dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi,
grafik, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Selain itu, mengakomodasi
peserta didik sesui modalitas belajarnya terutama bagi mereka yang
memiliki tipe visual, auditif,dll.
2. Menggunakan video pembelajaran→ video bersifat interaktif tutorial, pesan
yang disampaikan cepat dan mudah diingat serta mengembangkan imajinasi
peserta didik. Hal itu dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa
seperti dengan pemutaran video zaman kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda,
multikultural Indonesia, dll.
3. Pemanfaatan Internet dalam pembelajaran→peserta didik dapat mengakses
secara online mulai dari jurnal, koran, perpustakaan, maupun artikel.
Mereka dapat saling berkirim email unuk mendiskusikan bahan ajar.
4. Pemanfaatan E-Learning→ Pembelajaran ini fleksibel dari sisi waktu dan
fasilitas. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas guru karena peserta didik
lebih berani melakukan latihan online dsn tidak merasa malu atau takut
terutama bila melakukan kesalahan.
5. Memanfaatkan media audio visual→ Melalui media ini, peserta didik tidak
hanya dapat melihat atau mendengar saja, tetapi dapat melihat sekaligus
mendengarkan sesuatu yang divisualisasikan. Misalnya: slide suara, televisi
dll.
6. Program Multimedia Interaktif→ Penggunaan ini cocok untuk mengajarkan
suatu proses atau tahapan. Media pembelajaran PKn berbasis multimedia
interaktif menggunakan macromedia director, yang didalamnya banyak
memuat data berupa teks, gambar, foto, audio, video dan animasi secara
terintegrasi, sehingga dapat digunakan untuk membuat perangkat
mengajar.460
Dampak dari media pembelajaran berbasis TIK bagi guru PKn dan siswa.
Bagi seorang guru yang kreatif dalam mengajar berbasis media TIK, maka akan
D.Pujiastuti, “Pengembangan Media Pembelajaran PKn Berbasis Multimedia Interaktif Untuk
SMP Kelas VIII”, dalam Jurnal Tekno-Pedagogi, Vol. 4. No.1. 2014, hlm. 184-192.
460
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berdampak pada pengetahuan guru PKn (civic knowledge). TIK mempermudah
mencari informasi berhubungan dengan keterampilan (civic skill). Selain itu,
pemanfaatan media TIK, dapat mengembangkan kreativitas guru dengan cara
mendownload gambar ataupun video dari internet yang berhubungan dengan materi
yang akan diajarkan lalu dibuat menjadi materi yang menarik untuk diajarkan
kepada siswa. Segala informasi terbaru mengenai materi PKn dapat diperoleh
dengan mudah sehingga guru dapat kreatif menyampaikan pelajararan di kelas.
Dampak media pembelajaran berbasis TIK bagi siswa antara lain: meningkatkan
dan memeliharan perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar;
memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi; membentuk sikap
positif terhadap guru dan sekolah; mendorong siswa untuk semangat belajar, serta
membuat siswa tertarik dan paham mengenai materi yang diajarkan.

KESIMPULAN
Kreativitas guru dalam proses belajar mengajar mempunyai peranan penting
dalam memotivasi belajar siswanya. Dalam suatu pendidikan, khususnya guru PKn
diperlukan suatu kemampuan yang profesional dan kreatif dalam memanfaatkan
media pembelajaran untuk memberikan materi pembelajaran. Kreativitas seorang
guru akan mendorong motivasi bagi siswa untuk lebih giat belajar mata pelajaran
PKn. Mata pelajaran PKn bukanlah pelajaran yang hanya tentang pengetahuan saja,
melainkan juga tentang pembentukan sikap, maupun keterampilan sebagai warga
negara. Kendala yang dihadapi guru SMA Muhamadiyyah 3 ketika mengajar antara
lain: kreativitas pembelajaran yang minim, dan media pembelajaran TIK belum
digunakan dengan maksimal. Upaya pemanfaatan media pembelajaran berbasis
TIK dapat dilakukan untuk meningkatkan keativitas guru PKn yaitu melalui
penggunaan internet dalam pembelajaraan, video pembelajaran, e-learning, dan
lain-lain. Dampak penggunaan media TIK bagi guru misalnya: akan meningkatkan
kemampuan civic knowledge, civic skill, dan meningkatkan kreativitas untuk
memotivasi belajar siswa. Sedangkan dampak bagi siswa misalnya mendorong
siswa semangat belajar dan tertarik terhadap materi yang disampaikan guru.
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SARAN
Selama ini, masih banyak guru PKn yang kurang kreatif memanfaatkan
media pembelajaran sehingga proses kegiatan belajar mengajar terkesan kaku,
kurang demokratis. Untuk itulah, seorang guru PKn haruslah lebih kreatif
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran
berbasis TIK terutama dalam materi pembelajaran PKn. Media pembelajaran
berbasis TIK dapat dilakukan melalui penggunaan komputer, internet, audio visual,
e-learning, maupun multimedia interaktif. Selain itu, guru dapat lebih
meningkatkan pelatihan seminar maupun lokakarya, sehingga dapat menjadi
pengalaman dan bekal bagi guru dalam meningkatkan kreativitas mengajar PKn di
kelas.
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PERAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT PPAP SEROJA DALAM
MEMBERIKAN MOTIVASI BELAJAR KEPADA ANAK RAWAN DI
KOTA SOLO
Ketyhana Aufa
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Ketyhanaaufa@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) cara yang dilakukan Lembaga Sosial
Masyarakat PPAP Seroja dalam memberikan motivasi belajar kepada anak
rawan di Kota Solo (2) dampak yang dirasakan terkait dengan cara yang
dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja dalam memberikan
motivasi belajar kepada anak rawan di Kota Solo. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskripsif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, studi pustaka
dan hasil pengamatan yang dilakukan di Lembaga PPAP Seroja. Hasil penelitian
yang akan diperoleh yaitu (1) mengetahui cara yang dilakukan Lembaga Sosial
Masyarakat PPAP Seroja dalam memberikanmotivasi belajar kepada anak rawan
di Kota Solo (2) mengetahui dampak yang dirasakan terkait dengan cara yang
dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja dalam memberikan motivasi
belajar kepada anak rawan di Kota Solo.
Kata kunci : Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja, Anak Rawan, Motivasi
Belajar.
PENDAHULUAN
C. LATAR BELAKANG
Anak merupakan individu yang berada pada rentang usia 0 –21 tahun.
Dalam proses perkembangannya, anak memerlukan perhatian yang lebih daripada
orang dewasa. Terlebih seorang anak juga memiliki hak –hak yang harus bisa
dipenuhi. Hak anak yang meliputi hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap
perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi harus bisa
dipenuhi oleh kedua orangtuanya, masyarakat secara luas, maupun pemerintah
atau negara. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak –hak anak ini justru sering
dilupakan.Tidak hanya oleh lingkungan keluarganya, tetapi juga oleh negara atau
pemerintah. Salah satu hak anak yang masih sering belum bisa terpenuhi adalah
hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Selama ini, akses pendidikan yang ada

851

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

masih terbilang belum

merata dan belum bisa didapatkan oleh semua golongan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak putus sekolah Indonesia
pada tahun 2012 telah mencapai angka 2,3 juta anak. Data ini diperoleh dari
UNICEF.org mengenai laporan tahunan UNICEF Indonesia pada tahun 2012.
Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 461. Menurut data
yang dirilis oleh sp.beritasatu.com jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada
tahun 2015 mencapai 2,5 juta anak. Keadaan ini tentu sangat

memprihatinkan

disaat pemerintah membuat program 12 tahun wajib belajar tetapi yang terjadi
justru bertolak belakang. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya bisa mendorong
pemerintah untuk membuat
memberikan kesempatan

program pendidikan

yang memiliki arah untuk

yang sama kepada seluruh masyarakat dalam

mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Tingginya angka anak putus sekolah ini tidak hanya terjadi di Indonesia
saja, secara khusus di Kota Solo sendiri jumlah anak putus sekolah sampai tahun
2014 menunjukkan angka 763 anak. Data ini diperoleh dari solopos.com yang
dirilis pada 28 Oktober 2014. Ini menunjukkan bahwa di kota –kota besar seperti
Solo masih terjadi ketidakmerataan akses pendidikan bagi seluruh warga
masyarakatnya. Keadaan ekonomi keluarga yang

terbatas merupakan salah satu

penyebab anak tidak sekolah. Keadaan ini kemudian mendorong anak untuk
bekerja dan kemudian menimbulkan kategori anak pekerja atau buruh anak
yang juga termasuk dalam istilah anak rawan. Anak rawan ini sendiri pada
dasarnya adalah suatu istilah untuk menggambarkan kelompok anak –anak yang
belum atau tidak terpenuhi hak –haknya, dan bahkan dilanggar hak –haknya462.
Salah satu contohnya adalah tidak terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan
pendidikan.Salah

satu usaha untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan

pendidikan adalah dengan menyelenggarakan program PLK atau
layanan

khusus. Dimana

dalam

pendidikan

penyelenggaraan PLK ini salah

satunya

diperuntukkan untuk anak –anak yang yang merupakan korban sosial ekonomi,
seperti pekerja anak, buruh anak, anak terlantar, anak jalanan, dan juga anak putus
461
462

UNICEF.org
Suyanto. 2012. Masalah Sosial Anak. Halaman 4
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sekolah yang semuanya termasuk kategori anak rawan (Pasal 32 Ayat 2 UU
Sisdiknas No.20/2003)463. Upaya penyelengaraan program PLK ini tidak bisa
dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan kerjasama antar pihak terkait agar
penyelenggaraan program pendidikan tersebut bisa berjalan dengan baik, seperti
kerjasama antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah.
Lembaga PPAP atau Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran Seroja
merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang telah lama menjalin
kerjasama dengan pemerintah dalam penyelengaraan program PLK untuk anak –
anak yang masuk dalam kategori anak rawan tersebut. Pendidikan layanan khusus
atau biasa disebut PLK pada hakikatnya dirancang untuk warga negara yang berada
di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau
mengalami bencana alam, bencana sosial, tidak mampu secara ekonomi,
berpenyakit khusus, drop out, dan broken home 464. Menurut Undang – Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Maka
sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap permasalahan
pendidikan

anak

–

anak

pinggiran,

Lembaga

Sosial

PPAP

Seroja

menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus ini sebagai upaya untuk
memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan juga memfasilitasi mereka
(anak rawan) untuk tetap bisa sekolah seperti anak – anak pada umumnya. Dalam
pelaksanaan program PLK tersebut, tentu tidak semudah yang dibayangkan.
Kondisi dimana anak sangat susah untuk diatur menjadi salah satu hambatan yang
sering ditemui. Selain itu, hambatan lain seperti motivasi belajar yang rendah pada
diri anak rawan juga mempengaruhi proses pembelajaran. Rendahnya tingkat
motivasi belajar anak – anak tersebut muncul sebagai akibat dari kehidupan sehari
– hari yang dijalaninya. Mereka terkadang lebih memilih untuk bekerja daripada
463

UU Sisdiknas No.20/2003

464

Anggraeni, Tulus Vilana D. E. P.2013. Evaluasi Program Penanganan Anak Jalanan Melalui
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Berbasis Kelembagaan Lokal di Kota Surakarta. halaman 55
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belajar di PLK karena hasilnya lebih bisa terlihat. Disisi lain, persepsi mereka
tentang pembelajaran di sekolah yang negatif juga memiliki pengaruh terhadap
rendahnya motivasi belajar mereka. Dengan demikian, diperlukan usaha – usaha
pemberian motivasi belajar kepada mereka yang termasuk dalam kategori anak
rawan. Dalam usaha pemberian motivasi belajar tersebut tentu akan memiliki
perbedaan dengan pemberian motivasi belajar kepada anak – anak pada umumnya.
Perbedaan inilah yang kemudian membuat menarik peneliti untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Sosial Ppap Seroja Dalam Memberikan
Motivasi Belajar Kepada Anak Rawan Di Kota Solo”

D. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut : (1) Bagaimana cara yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat PPAP
Seroja dalam memberikan motivasi belajar kepada anak rawan di Kota Solo?
(2) Bagaimana dampak yang dirasakan terkait dengan cara

yang dilakukan

Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja dalam memberikan motivasi belajar
kepada anak rawan di Kota Solo.
E. TUJUAN PENELITIAN
(1) Untuk mengetahui cara yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat
PPAP Seroja dalam memberikan motivasi belajar kepada anak rawan
di Kota Solo (2) Untuk mengetahui dampak yang dirasakan terkait dengan
cara yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja dalam
memberikan motivasi belajar kepada anak rawan di Kota Solo.
F. METODE PENELITIAN
A. Tempat Penelitian
Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu Lembaga Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) SEROJA, jalan Kepuh No. 44B, Petoran
RT 02/8 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres Surakarta
Waktu Penelitiam
Penelitian ini dilaksanakan ketika observasi pada mata kuliah Kebijakan
Publik pada semester 5
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B. Metode Penelitian
Metode penilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan
jenis penelitian deskriptif kualitatif.
C. Sumber Data
Subyek dan infroman penelitiannya yaitu pengurus dan tentor Lembaga
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) SEROJA.
Obyek penelitiannya berupa dokumen. Menyajikan sumber data
deskriptif berupa wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Cara yang dilakukan Lembaga Sosial Masyarakat PPAP Seroja dalam
memberikan motivasi belajar kepada anak rawan di Kota Solo
Selama pelaksanaan program pendidikan layanan khusus ini, tentu akan
menemui beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses pelaksanaan
program pendidikan tersebut. Salah satu kendala yang sering kali ditemui adalah
masih rendahnya motivasi belajar anak rawan. Motivasi sendiri berasal dari kata
motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu,
yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Dari sudut sumber
yang menimbulkannya, motif dibedakan menjadi dua macam, yaitu motif intrinsik
dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik, timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari
luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai dengan
kebutuhannya. Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari
luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif
terhadap kegiatan pendidikan timbul karena melihat manfaatnya 465. Maka dapat
disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang
bertingkah laku dan merupakan kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang
mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkannya.
Munculnya motivasi pada anak rawan yang kemudian diikuti dengan kemauan dan
465

Uno, Dr.H. Hamzah B, M.Pd,. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang
Pendidikan. Halaman 3-4
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keinginan untuk belajar disebut sebagai motivasi belajar yang dalam pengertiannya
merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa – siswa yang sedang belajar
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa
indikator, meliputi (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan
dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita –cita masa depan; (4)
adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan
seorang siswa dapat belajar dengan baik.466.
Teori “Pembangkit” Cannon. Teori pembangkit yang menguraika motivasi
dalam konteks emosi ini menjelaskan bahwa sebuah persepsi merupakan hal
penting yang harus dibentuk pada diri anak rawan, terutama persepsi positif tentang
kegiatan pembelajaran di sekolah. Ketika persepsi tersebut telah terbentuk maka
akan diikuti dengan munculnya respon internal dan juga emosi dalam diri anak
rawan. Respon internal dan emosi tersebut bisa berupa dorongan atau motivasi yang
kemudian memunculkan minat dalam diri anak rawan untuk kembali mau belajar
di sekolah. Minat sendiri mengacu pada keterlibatan diri yang disukai dan
dikehendaki pada sebuah aktivitas (Schraw dan Lehman, 2001) dalam (Schunk,
Dale H. 2012 : 316)467. Dengan anak rawan memiliki minat dalam belajar ini akan
mendorong mereka untuk selalu bersemangat dalam belajar. Maka dari itu, tentor
harus bisa memberikan rangsangan kepada anak – anak rawan dengan cara
membentuk persepsi positif mereka tentang pendidikan terlebih dahulu dan
kemudian mendorong minat anak rawan untuk belajar dengan menciptakan suasana
pembelajaran yang menyenangkan dan bersahabat. Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh Lembaga Sosial PPAP Seroja dalam
memberikan motivasi belajar kepada anak rawan terdiri dari 3 cara, yaitu : 1)
Pemberian dana bantuan atau beasiswa pendidikan
Rendahnya motivasi belajar anak rawan menjadi salah satu hambatan yang
sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses pembelajaran di program
466

Uno, Dr.H. Hamzah B, M.Pd,. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang
Pendidikan. Halaman 23
467
Schunk, Dale H. 2012. Motivasi dalam Pendidikan : Teori, Penelitian, dan Aplikasi. Halaman
316
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pendidikan layanan khusus ini. Diperlukan cara – cara yang efektif dan khusus
untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat yang dihadapi adalah anak – anak
rawan yang juga memiliki karakteristik, psikologis, dan latar belakang yang khusus
juga. Salah satu yang dilakukan oleh pengurus Lembaga PPAP Seroja adalah
dengan cara memberikan dana bantuan pendidikan kepada anak – anak rawan yang
menjadi dampingan dari Lembaga PPAP Seroja. Pemberian dana bantuan
pendidikan ini terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi agar bantuan beasiswa
pendidikan tersebut dapat diterima. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah
mereka harus mau sekolah, baik itu di sekolah formal atau di sekolah non formal
seperti di program layanan khusus “Sekolah Kita” yang diselenggarakan oleh
Lembaga PPAP Seroja. Pemberian dana bantuan pendidikan ini bertujuan untuk
mendorong anak agar mau kembali sekolah. Dengan usaha ini juga, Lembaga PPAP
Seroja turut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya
sehingga anak – anak rawan tidak lagi memiliki alasan untuk tidak sekolah.
2. Menjalin Komunikasi Personal
Menjalin komunikasi secara personal yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui kondisi dari anak rawan setiap harinya. Cara ini diawali dengan
menjalin hubungan yang dekat antara tentor dengan anak – anak rawan. Dengan
tentor mengetahui kondisi anak – anak rawan setiap harinya maka hal tersebut akan
mampu menciptakan suasana kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran. Ini
diperlukan agar setiap proses pembelajaran yang dilakukan bisa berjalan dengan
baik dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bersahabat dengan
kondisi anak rawan.
3. Menyisipkan Motivasi dan Materi Belajar dalam Aktivitas Anak Rawan
Cara ketiga yang dilakukan ini dapat dipahami dengan perspektif teori
“Pembangkit” dari Cannon, bahwa usaha tentor dengan membiarkan anak– anak
rawan yang sedang dalam kondisi motivasi belajar yang rendah untuk melakukan
aktivitasnya di luar pembelajaran merupakan salah satu upaya dalam membentuk
persepsi anak rawan tentang suasana kelas dalam proses pembelajaran yang
nyaman dan tidak mengekang. Dalam hal ini tentor berusaha membentuk persepsi
yang nyaman dan bebas pada suatu proses pembelajaran dalam diri anak –anak
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rawan agar bisa menimbulkan minat mereka untuk selalu mau belajar karena selama
ini salah satu faktor rendahnya minat anak rawan untuk belajar adalah adanya
persepsi tentang suasana pembelajaran di sekolah yang mengekang dan tidak bebas.
Hal inilah yang kemudian oleh tentor di PLK Seroja berusaha untuk diubah agar
minat dari anak rawan untuk belajar bisa meningkat kembali. Ketika minat dari
anak – anak rawan untuk mengikuti proses pembelajaran sudah tinggi, maka hal
tersebut bisa menjadi faktor pendorong mereka untuk selalu bersemangat mengikuti
program pendidikan layanan khusus di Lembaga PPAP Seroja. Usaha – usaha yang
dilakukan oleh Lembaga PPAP Seroja dalam memberikan motivasi belajar kepada
anak rawan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk turut berpartisipasi
dalam memenuhi hak anak, terutama hak anak dalam mendapatkan pendidikan.
Hak yang dimiliki oleh setiap anak tersebut wajib untuk dipenuhi, baik itu oleh
keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Lembaga PPAP Seroja sebagai suatu
lembaga swadaya masyarakat juga memiliki kewajiban untuk turut serta memenuhi
hak anak, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui usaha – usaha
yang dilakukan dalam memberikan motivasi belajar kepada anak rawan, Lembaga
PPAP Seroja berusaha untuk memfasilitasi anak rawan dalam mendapatkan akses
pendidikan.
KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan dan analisis yang telah
dilakukan, maka peneiliti menarik kesimpulan :
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Lembaga
Sosial PPAP Seroja adalah (1) pemberian dana bantuan atau beasiswa pendidikan
bersyarat (2) menjalin komunikasi personal (3) menyisipkan motivasi dan materi
belajar dalam aktivitas anak rawan. Dampak yang dirasakan adalah (1)
meningkatnya jumlah anak rawan dampingan Lembaga Sosial PPAP Seroja yang
mau sekolah (2) berubahnya persepsi negatif anak rawan tentang suasana
pembelajaran di sekolah (3) meningkatnya minat anak rawan untuk belajar.
SARAN
1. Bagi tentor dan pengurus Lembaga PPAP Seroja
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untuk selalu mempertahankan cara–cara yang telah dilakukan dalam
memberikan motivasi belajar kepada anak rawan. Akan lebih baik lagi,
apabila bisa mengembankan dan menciptakan cara – cara baru lagi untuk
menambah alternatif cara pemberian motivasi belajar kepada anak rawan.
2. Bagi Pemerintah
Sebaiknya adanya pemerintah lebih memperhatikan hak-hak anak pada
rentang usia 0-21 tahun khususnya dalam hak pendidikan sebagaimana
dimuat dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk mengembangkan
diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
Memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai kepada setiap anak di
Indonesia tanpa terkecuali
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ANALISIS KEMAMPUAN GURU DALAM MEMBUAT INSTRUMEN
PENILAIAN DALAM RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KURIKULUM 2013 STUDI DI SMK NEGERI 1 WONOGIRI

Luli Lovinia
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
lulilovinia@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kelengkapan instrumen
penilaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan (2) untuk mengetahui
kemampuan guru dalam melakukan penilaian. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari guru
mata pelajaran PPKn,Wakil Kurikulum SMK N 1 Wonogiri dan sumber-sumber
lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh
dan menyusun data penelitian adalah dengan analisis dokumen, dan studi pustaka
.Hasil Penelitian ini yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMK Negeri 1
Wonogiri, khususnya bagian penilaian guru tidak membuat dengan lengkap yaitu
Guru tidak membuat pedoman penilaian dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran. Padahal berdasarkan pasal 13 ayat 1 Permendikbud No 23 tahun
2016 tujuan penilaian harus mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
yang telah dibuat . Sehingga hasil penilaian tidak bisa digunakan untuk mengukur
keberhasilan dalam pembelajaran.
Kata Kunci : Kemampuan Guru, Penilaian dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar,
karena guru sebagai pendidik menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan
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dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
Diantara tugas guru dalam kegiatan pembelajaran adalah merencanakan
kegitan pembelajaran, melaksanakan dan menilai hasil belajar Kemampuan guru
dalam memilih dan menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan
penilaian, mengolah dan menafsirkan hasil penilaian akan sangat berpengaruh
terhadap kualitas data hasil penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pelaksanaan penilaian harus dapat dilakukan dengan benar oleh seorang guru agar
tujuan pendidikan dapat terpenuhi. Untuk melakukakan penilaian dengan baik
guru juga harus mempelajari peraturan perundang-undangan tentang penilaian
salah satunya yaitu Permendikbud No 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

merupakan

rencana

kegiatan

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Salah satu komponen
di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu penilaian, dimana dalam kurikulum
2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian proses pembelajaran yang
menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic assesment) menilai
kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian
otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial)
pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu,
hasil penilaian autentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki

proses

pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Selama ini sering
ditemukan hambatan dalam pelaksanaan peniliaian, terutama dilihat dari
mekanisme penyusunan instrumen penilaian hasil belajar, pengembangan butirbutir instrumen penilaian, serta hambatan dalam menerapkan teknik penilaian dan
menentukan jenis penilaian.
B. Permasalahan.
Pasal 9 Permendikbud No 23 tahun 2016 ayat 1(a) menjelaskan
“perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus” dan juga pasal 13
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ayat 1 (a) Permendikbud No.23 tahun 2016 yang berbunyi “ menetapkan tujuan
penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun”.
Berdasarkan kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa guru harus
membuat instrumen penilaian yang lengkap di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
tetapi kenyataanya guru tidak membuat intrumen penilaian hasil belajar secara
lengkap di Rencana Pelaksana Pembelajaran. Guru Mata Pelajaran PPKn di SMK
Negeri 1 Wonogiri hanya membuat instrumen penilaian di aspek kognitif dan
pemilian teknik penilaian tidak bervariatif. Padahal guru harus mempunyai
kemampuan dalam proses penilaian. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji
kelengkapan instrumen penilaian di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan
apakah kemampuan guru di SMK N 1 Wonogiri dalam membuat instrumen
penilaian sudah baik sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan.
C. Tujuan Penulisan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelengkapan instrumen
penilaian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terutama dan untuk
mengetahui kemampuan guru dalam membuat instrumen penilaian .
METODE PENELITIAN
Peneliti memilih tempat penelitian di SMK Negeri 1 Wonogiri yang
menerapan kurikulum 2013.Waktu Penelitian dilaksanakan saat magang kedua
selama 2 hari yaitu antara bulan Mei 2017. Jenis penelitian dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif deskripsi. Penelitian deskripsi dilakukan dengan
menempuh langkah-langkah pengumpulan, klarifikasi, analisis data, membuat
kesimpulan dan membuat laporan dengan tujuan untuk menggambarkan tentang
suatu keadaan. Subjek penelitian ini adalah Guru Mata Pelajaran PPKn kelas X
SMK Negeri 1 Wonogiri . Sedangkan dokumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
Nasional.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) kelas X Kurikulum 2013 dan
dokumen terkait seperti referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penilaian dalam Kurikulum 2013.
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Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penilaian autentik.
Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid atau reliabel.
468

Sedangkan menurut Ratna Wulan penilaian autentik sering digambarkan sebagai

penilaian atas perkembangan peserta didik karena berfokus pada kemampuan
mereka berkembang untuk belajara tentang subjek. Penilaian autentik harus mampu
menggambarkan sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang sudah atau belum
dimiliki oleh peserta didik, menerapkan pengetahuannya dan sebagainya. Atas
dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi yang sudah layak dilanjutkan dan
untuk materi apa kegiatan remidial harus dilakuakan.

469

Karakteristik Penilaian

Kurikulum 2013 yaitu :
a. Belajar Tuntas
b. Autentik
c. Berkesinambungan
d. Berdasarkan Acuan Kriteria
e. Menggunkan teknik penilaian yang Bervariasi
Penilaian yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMK Negeri 1
Wonogiri tidak mencerminkan penilaian autentik karena salah satunya penilaian
tidak menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian juga tidak
menggambarkan sikap, ketrampilan dan pengetahuan peserta didik. Hal tersebut
disebabkan karena guru tidak membuat instrumen penilaian dalam aspek sikap
pengetahuan dan ketrampilan. Penilaian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
juga tidak berdasarkan acuan karena guru tidak membuat skor maksimal yang harus
peserta didik peroleh.
Dalam penilaian pemilihan teknik yang tepat sangat dibutuhkan. Teknik
yang dipilih disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Tanpa teknik
penilaian yang tepat maka aspek-aspek yang telah ditentukan tidak akan dapat
dinilai dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan tujuan dari sebuah penilaian tidak
468

Ratnawulan, E. (2014). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Pustaka Setia.

469

Dr.Sunarti. (2014). Penilaian Dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: CV Andi
Offset.
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akan tercapai. 470 Guru dalam memilih teknik penilaian hanya menggunakan teknik
penilaian tertulis yaitu dengan tes dan teknik pengamatan yaitu dengan observasi.
Namun guru juga tidak menjelaskan lebih rinci lagi penilaianya seperti instrumen
penilaian, bentuk penilaian dan jenis penilaian yang digunakan.guru
2. Kemampuan Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Pembelajaran.

Kemampuan guru membuat instrumen penilaian yakni bertolak pada kompetensi
pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi Pedagogik meliputi:
a). pemahaman terhadap peserta didik, b)perencanaan pembelajaran, c)pelaksanaan
pembelajaran, d) evaluasi hasil belajar, e) pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 471 Mengingat kompleksnya
proses penilaian, guru perlu memiliki pengetahuan , ketrampilan dan sikap yang
memadai. Dalam tahap persiapan terdapat beberapa kegiatan, antara lain
penyusunan sasaran penilaian, teknik penilaian serta jumlah instrumen yang
diperlukan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pemakaian instrumen untuk
menemukan respon peserta didik terhadap instrumen tersebut sebagai hasil belajar,
selanjutnya dilakukan penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan dan
dianalisis untuk membuat tafsiran tentang kualitas prestasi belajar peserta didik,
baik dengan acuan kriteria maupun dengan acuan kelompok. Oleh karena itu guru
sebagai evaluator harus mempunyai kemampuan memahami teknik evaluasi, baik
tes maupun nontes yang meliputi masing-masing teknik, karakteristik, prosedur
pengembangan, serta menentukan baik tidaknya ditinjau dari berbagai segi,
validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal 472
Kemampuan guru dalam membuat instrumen penilaian dapat dikatakan kurang
baik karena beberapa hal seperti dalam tahap persiapan guru tidak mentukan
470

Sutama, G. A. (2017). PENGELOLAAN PENILAIAN AUTENTIK
KURIKULUM 2013. Jurnal Manajemen Pendidikan - Vol. 12, No. 1, pISSN: 1907-4034, 106.
471
Chotimah, C. (2012). Kemampuan Guru Dalam Membuat Instrumen Penilaian.
Jurnal Forum Sosial, Vol.V, No.2, September 2012, 114.
472
Sudaryono, I. (2012). Dasar- Dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
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sasaran penilaian , teknik penilaian dan instrumen yang diperlukan. Karena pada
tahap persiapan guru tidak dilakukan dengan benar, maka dalam tahap pelaksanaan
guru tidak bisa menganalisis kualitas hasil belajar peserta didik karena guru tidak
memiliki data yang didapat dari penilaian. Jadi kemampuan guru sebagai evaluator
tidak baik.

KESIMPULAN
Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penilaian autentik.
Istilah auteentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid atau reliabel. Penilaian
autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan peserta didik
karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajara tentang
subjek.
SMK Negeri 1 Wonogiri menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X
seingga penilaian pembelajaran menggunakan penilaian autentik. Penilaian di
Rencaa Pelaksanaan Pembelajaran SMK Negeri 1 Wonogiri memiliki beberpa
kekurangan seperti guru hanya membuat instrumen penilaian di aspek kognitif dan
guru tidak variatif dalam membuat instrumen penilaian. Padahal penilaian
pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai acuan bagi guru
dalam melakukan penilaian. Oleh karena itu kemampuan guru dalam penilaian
dapat dikatakan kurang baik.
SARAN
Sebaiknya guru dalam membuat instrumen penilaian di dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran harus lengkap, semua instrumen penilaian baik dalam
aspek kognitif, afektif dan psikomotor harus ada sehingga guru bisa mengukur
tingkat keberhasilan dari pembelajaran. Guru juga bisa menggunakan teknik
penilaian yang bervariatif.
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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBUATAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
DI SMK BINAWIYATA SRAGEN
Urfan Ismail473
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
urfan@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru
PPKn dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMK
Binawiyata Sragen sudah sesuaikah dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah yang terdapat dalam Kurikulum 2013. Metode yang digunakan dalam
makalah ini adalah studi dokumen yang dilakukan berdasarkan bahan, teori, dan
konsep yang relevan dengan permasalahan yang ada. Makalah ini mengkaji tentang
Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Pembuatan RPP di SMK Binawiyata
Sragen sudah sesuaikah dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
yang terdapat dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Hasil menunjukkan bahwa
pembuatan RPP di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai dengan bagian komponen
RPP seperti identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata
pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu
ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan
mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang
harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan KKO yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap,
pengetahuan, keterampilan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi,
materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, ditulis
dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi,
dan seterusnya sampai penilaian hasil pembelajaran.
Kata kunci : Kompetensi, Pedagogik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

PENDAHULUAN
Pendidikan

merupakan

aspek

kehidupan

yang

mendasar

bagi

pembangunan bangsa. Melalui pendidikan manusia dapat menemukan hal-hal baru
yang dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang ada
sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan

473
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bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Pendidikan di sekolah merupakan
proses yang melibatkan beberapa unsur yang saling berhubungan yaitu guru, siswa,
kurikulum dan sarana prasarana. Unsur -unsur pendidikan diharapkan mampu
menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui proses pembelajaran.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses bantuan
yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan pembentukan sikap peserta didik. Proses pembelajaran
yang baik hanya bisa diciptakan melalui perencanaan yang baik dan tepat.
Perencanaan

pembelajaran

sebenarnya

merupakan

sesuatu

yang

diidealisasikan atau dicita-citakan. Materi yang tertuang dalam perencanaan
pembelajaran itu merupakan keinginan-keinginan. Setiap keinginan kadang dapat
tercapai, kadang tidak tercapai. Ini tergantung pada upaya mewujudkan keinginan
itu. Keberhasilan suatu upaya ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling
mendasar adalah kemampuan seseorang melakukan upaya dalam mewujudkan apa
yang diinginkan.
Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa
yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang
memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantar siswa mencapai
tujuan yang diharapkan.
Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah usaha untuk menjalankan
proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan matang sehingga akan
mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan seperti apa yang diharapkan.
Perencanaan pembelajaran berfungsi untuk membantu kelancaran pembelajaran di
kelas. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan baik akan
memberi dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perencanaan
pembelajaran berperan untuk mengarahkan suatu proses pembelajaran agar dapat
menghantarkan peserta didik kepada tujuan pendidikan yang telah ditargetkan.
Peranan perencanaan pembelajaran sangat diperlukan, karena itu merupakan
keharusan yang harus dilalui oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam
pendidikan. Perencanaan pembelajaran ini sangat penting menjadi pedoman bagi

868

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

seorang guru agar mampu mengarahkan peserta didik untuk belajar dengan baik.
Guru

yang

baik

akan

selalu

membuat

perencanaan

untuk

kegiatan

pembelajarannya, maka tidak ada alasan mengajar di kelas tanpa perencanaan
pembelajaran.
Orang yang bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan apa
yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran adalah guru. Ini dikarenakan guru
yang langsung melaksanakan perencanaan pembelajaran di kelas. Guru juga yang
bertugas menyusun perencanaan pembelajaran pada tingkatan pembelajaran. Guru
langsung menghadapi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan
pelaksanaan perencanaan pembelajaran di kelas. Guru yang mencarikan upaya
memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, dan melaksanakan upaya itu.
Dengan demikian, perencanaan pembelajaran banyak tergantung kepada
kemampuan guru mengembangkannya, karena tugas guru berkaitan dengan
melaksanakan pembelajaran mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh
karena itu, diperlukan perencanaan pembelajaran dari suatu mata pelajaran tertentu
yang akan dilaksanakan pembelajarannya

sehingga tercapai keefektifan

pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembelajaran guru akan
mantap di depan, perencanaan yang matang dapat menimbulkan banyak inisiatif
dan daya kreatif guru waktu mengajar, dapat meningkatkan interaksi belajar
mengajar antara guru dan siswa.
Sebagai perencana pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk
merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu ia harus
merancang kegiatan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan, memilih bahan,
memilih metode, dan menetapkan evaluasi. Guru dituntut untuk membuat
perencanaan yang efektif dan efisien. Guru yang professional dituntut untuk selalu
selalui konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perencanaan
pembelajaran yang baik dan cocok dengan peserta didiknya.

METODE PENELITIAN
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Penelitian Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan Dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di
SMK Binawiyata Sragen dilakukan pada tanggal 9 Mei 2017 saat sedang magang
2 di SMK Binawiyata Sragen, jenis penelitian berbentuk deskriptif kualitatif,
subyek penelitian adalah guru dan obyek penelitian adalah rencana pelaksanaan
pembelajaran yang dibuat oleh guru bersangkutan, teknis analisis data dengan
observasi dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Kompetensi Guru
Kompetensi guru adalah kemampuan atau kualitas guru dalam mengajar,
sehingga terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam
menjalankan fungsinya sebagai guru. Kemampuan atau kualitas tersebut
mempunyai konsekwensi bahwa, seorang yang menjadi guru dituntut benar-benar
memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya,
sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya 474. Kompetensi
guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru sebagai penguasaan terhadap
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan
berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru 475.
Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme yaitu, guru yang
profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan), karena itu kompetensi
profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru
dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata
lain kompetensi adalah pemilikan, penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang
dituntut oleh jabatan seseorang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam kemampuan guru dalam
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Majid, A. (2011). Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
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Stronge, J. H. (2013). Kompetensi Guru - Guru Efektif. Jakarta: PT Indeks.
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melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang meliputi kemampuan
merancang pembelajaran, mengelola pembelajaran di kelas, serta menyusun dan
melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kompetensi guru dalam makalah ini adalah
kemampuan guru dalam menyusun program perencanaan pembelajaran yang
digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Pengertian Kompetensi Pedagogik
Menurut undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Undang-undang guru
dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 476. Untuk
standar kompetensi guru SMK, lebih dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 16
Tahun 2007. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya 477.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial. Pengertian dari setiap kompetensi pedagogik merupakan
kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola
pembelajaran yang mendidik 478. Secara substantif kompetensi ini mencakup
kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik
meliputi:
1)

Mengenal anak didik

2)

Menguasai beberapa teori tentang pendidikan

3)

Menguasai macam-macam model pembelajaran

4)

Menguasai bahan pelajaran

476

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
478
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
477
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5)

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

6)

Menilai proses pembelajaran

Standar kompetensi guru mata pelajaran di SMK pada kompetensi pedagogik
antara lain 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral,
spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, 2) Menguasi teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan kurikulum yang
terkait dengan mata pelajaran yang diampu, 4) Menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik, 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikas untuk
kepentingan pembelajaran, 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 7) Berkomunikasi secara
efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian
dan evaluasi proses dan hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi
untuk kepentingan pembelajaran, 10) Melakukan tindakan reflektif untuk
peningkatan kualitas pemebelajaran.
Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) itu terdiri atas479:
a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
c. kelas/semester;
d. materi pokok;
e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian
KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam
pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur,
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
479

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah
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h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan
rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
i.

metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai
KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang
akan dicapai;

j.

media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;

k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam
sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
l.

langkah-langkah

pembelajaran

dilakukan

melalui

tahapan

pendahuluan, inti, dan penutup; dan
m. penilaian hasil pembelajaran.
Berdasarkan Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diatas jika dianalisis
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK Binawiyata
Sragen sudah sesuai, mulai dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,
identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi
waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar
dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan
KD yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD,
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan
prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator ketercapaian kompetensi; metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang
akan dicapai, media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
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menyampaikan materi pelajaran, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak
dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkahlangkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup,
dan penilaian hasil pembelajaran. Jadi kompetensi pedagogik guru dalam
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMK Binawiyata Sragen
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 bagian komponen RPP.

KESIMPULAN
Perencanaan

pembelajaran

sebenarnya

merupakan

sesuatu

yang

diidealisasikan atau dicita-citakan. Materi yang tertuang dalam perencanaan
pembelajaran itu merupakan keinginan-keinginan. Setiap keinginan kadang dapat
tercapai, kadang tidak tercapai. Ini tergantung pada upaya mewujudkan keinginan
itu. Keberhasilan suatu upaya ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling
mendasar adalah kemampuan seseorang melakukan upaya dalam mewujudkan apa
yang diinginkan.
Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa
yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang
memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantar siswa mencapai
tujuan yang diharapkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan sosial. Pengertian dari setiap kompetensi pedagogik merupakan
kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola
pembelajaran yang mendidik. Secara substantif kompetensi ini mencakup
kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik
meliputi:
1) Mengenal anak didik
2) Menguasai beberapa teori tentang pendidikan
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3) Menguasai macam-macam model pembelajaran
4) Menguasai bahan pelajaran
5) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
6) Menilai proses pembelajaran
Dari Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diatas jika dianalisis
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK Binawiyata
Sragen sudah sesuai, mulai dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,
identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi
waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar
dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan
KD yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD,
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan
prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator ketercapaian kompetensi; metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang
akan dicapai, media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak
dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkahlangkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup,
dan penilaian hasil pembelajaran. Mungkin walaupun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang ada di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi mungkin tiap tahunnya harus ditingkatkan
kualitasnya atau minimal tetap kualitasnya dengan beberapa upaya misalnya IHT,
supervisi akademik, dan melalui kegiatan pelatihan – pelatihan dan bimbingan.
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ABSTRAK
Kartu Indonesia Pintar merupakan bukti nyata dari implementasi tujuan nasional
negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yaitu
mencerdasakan kehidupan bangsa. Kartu Indonesia Pintar merupakan kartu yang ditujukan
bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia
7 sampai dengan 18 tahun secara gratis. Kartu Indonesia Pintar ini juga mendukung
program wajib belajar 9 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengetahui
pelaksanaan kartu Indonesia pintar di kota Surakarta. 2. Mengetahui hambatan-hambatan
program Kartu Indonesia Pintar di Surakarta. 3. Mengetahui apakah KIP sudah mampu
memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Dimana fakta-fakta atau kejadian yang ada akan terlihat jelas.
Fakta-fakta atau kejadian yang ada dapat dilihat melalui studi dokumen. Yang mana teknik
pengumpulan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka
memperoleh informasi terkait objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui
pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program
Kartu Indonesia Pintar serta informasi tentang terpenuhi atau tidaknya hak warga negara
untuk memperoleh pendidikan dengan adanya KIP.
Kata kunci : KIP, Putus sekolah, hak warganegara.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu poin penting yang terdapat dalam
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 Alinea 4. Pada alinea tersebut, pendidikan
dijadikan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia. Dasarnya terdapat pada
kalimat

“mencerdaskan

kehidupan

bangsa.”

Pemerintah

telah

berusaha

mewujudkan tujuan negara tersebut dengan KIP. KIP akan membuat semua anak
usia sekolah di Indonesia mendapatkan kemudahan yang sama untuk mengenyam
pendidikan.
KIP merupakan sarana pemerintah untuk memenuhi hak warga negaranya,
khususnya hak mendapatkan pendidikan. Hak setiap warga negara untuk
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mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun
1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.480
Selain pada pasal tersebut, hak mendapatkan pendidikan juga diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan”.481 Dasar hukum lain tentang hak mendapatkan
pendidikan ada pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang berbunyi,“Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.482 Pendidikan pada hakikatnya
dijadikan hak bagi setiap warga negara agar mereka dapat meningkatkan kualitas
dan kesejahteraan hidup dengan bekal pendidikan yang diperoleh tersebut.
Keluarnya Kartu Indonesia Pintar didasarkan pada konstitusi UUD Negara RI
Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”483. Dasar hukum lain yang
juga dapat digunakan adalah Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.484
Di kota Surakarta masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan
sekolah karena terkendalanya biaya pendidikan. Selain itu masih banyak
ketidaktepatan sasaran bantuan pendidikan.

480

UUD Negara RI 1945
UUD Negara RI 1945
482
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
483
UUD Negara RI 1945
484
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
481
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Dari hal itu penulis mengambil rumusan masalah 1. Bagimana pelaksanaan
kartu Indonesia pintar di kota Surakarta? 2. Bagaimana hambatan dalam
pelaksanaan program kartu Indonesia pintar? 3. Apakah KIP sudah mampu
memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan?
Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan
program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta serta mengetahui apakah KIP
sudah mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan
METODE PENELITIAN

Menurut Burhan Bungin (2001: 148) penentuan tempat dan waktu penelitian
dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji
lebih mendalam. Selanjutnya, dipertimbangkan apakah lokasi dan setting penelitian
memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji dan sesuai dengan penelitian
yang dilakukan.485
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018 dikota Surakarta.
Alasan dipilihnya kota tersebut adalah tingginya angka putus sekolah yang dialami
oleh anak usia sekolah. Selain itu kota Surakarta juga mendapat banyak Kartu
Indonesia Pintar.
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekata kualitatif
dengan metode deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan keterangan
tentang data yang di dapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari
pihak-pihak yang diteliti. Penelitian ini mengenai kartu Indonesia pintar sebagai
sarana pemenuhan hak warga negara dalam dunia pendidikan.
Subyek yang diperlukan pada penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota surakarta yang mengurusi Kartu
Indonesia Pintar, siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta orangtua siswa
penerima KIP.

485

Burhan Bungin. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
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Obyek dari penelitian ini adalah, pemenuhan hak warga negara dalam bidang
pendidikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data
berupa observasi yang mana digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar
dan studi dokumen untuk memperoleh data tentang tingkat anak putus sekolah di
usia sekolah, memperoleh data pemenuhan hak pendidikan serta hambatanhambatan dalam keberjalanan program.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar
adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta
didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya,
sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin
(Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2015)486.
Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta dapat
dikatakan sudah cukup baik. Implementor dalam mengimplementasikan program
Kartu Indonesia Pintar sudah cukup mampu memberikan sesuai dengan yang
masyarakat butuhkan. Badan Pusat Statistik (BPS), pihak keluarahan, Bapppeda,
dan sekolah sudah memberikan pelayanan yang layak. Komunikasi yang terjalin
dengan baik antara waga dan sekolah dan keluaran sangat membantu siswa dalam
mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
Cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar yaitu peserta didik mendaftar
dengan cara membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga
pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga melapor ke sekolah tempat
anak tersebut sekolah. Apabila siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya
dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan
Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Setelah
itu sekolah/madarasah mencatat data siswa calon penerima kartu indonesia pintar
486

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
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(KIP) untuk dikirim/diusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dinas
pendidikan kanupaten/kota mengirim data/rekapitulasi pengajuan calon penerima
KIP ke kemndikbud. Sekolah yang berada dalam naungan kemendikbud wajib
memasukan data calon penerima KIP dalam dapodik. Jika lulus, maka
kemendikbud akan mengirimkan KIP kepada calon penerima KIP yang lolos
seleksi.
2. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Indonesia
Pintar
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar
yaitu banyak penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak dapat mencairkan
dananya. Ini karena data si penerima tidak ada dalam daftar penerima Kartu
Indoneia Pintar. Selain itu masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan
Kartu Indonesia Pintar karena kurangnya informasi, sehingga tidak mendaftarkan
anak-anaknya untuk mengikuti program Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia
Pintar juga masih banyak salah sasaran. Ada keluarga yang tidak tergolong dalam
keluarga miskin atau rentan miskin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini
terjadi karena data yang dipakai dalam Kartu Indonesia Pintar berasal dari Tim
Nasionaol Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011, sehingga data yang
tersajadi sudah kadaluarsa.
3. KIP Sebagai Pemenuhan Hak Warga negara Di Bidang Pendidikan
Dalam hal pemenuhan hak warga negara dibidang pendidikan, Kartu
Indonesia Pintar mampu memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan
pendidikan. Di tahun 2017 Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada seluruh jenjang
sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar (SD), penerima KIP sebanyak 331 siswa,
SMP 283 siswa, dan SMA sebanyak 257 pelajar. Untuk sekolah menengah kejuruan
(SMK) sebanyak 610 siswa, Sekolah Luar Biasa (SLB) 12 anak dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 364 anak.
Setiap tingkat pendidikan mendapat bantuan dana yang berbeda. Untuk
tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Paket A sebesar Rp 225.000,00 per
semester atau Rp 450.000,00 pertahun. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah/ Paket B sebesar Rp 375.000,00 per semester atau Rp
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750.000,00 per tahun. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah
Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Paket C sebesar Rp 500.000,00 per
semester atau Rp 1.000.000,00 per tahun. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan
untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah,
misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan
lain-lain.
Dari wawancara yang dilakukan dengan ibu mashitha warga tawangsari,
mojosongo pada tanggal 28 April 2018 Kartu Indoneisa Pintar sudah cukup
membantu pendidikan anaknya, setidaknya mengurangi beban biaya pendidikan.
Hal ini berarti Kartu Indonesia pintar mampu memenuhi hak warga negara untuk
mendapat pendidikan. Di lain tempat saat dilakukan wawancara dengan ibu
Muslimah, beliau menuturkan anaknya yang hampir putus sekolah akhirnya mampu
melanjutkan sekolah dari tingkat Sekolah dasar ke Sekolah Menengah Pertama. Hal
ini membuktikan bahwa Kartu Indonesia Pintar mampu memenuhi hak pendidikan
warga.
4. Kajian Teori
Teori Inkremental pertama kali di perkenalkan oleh ekonom Charles E.
Lindblom yang dikenalkan melalui karya tulisnya berjudul “The Science of
Muddling Throught”, yang berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang
disandang dan dipikul oleh teori rasional komprehensif. 487 Teori Inkremental
mencerminkan sebagai suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari
banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Selain itu teori ini juga merupakan
teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat
pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Teori Inkremental kebijakan
dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain
kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan
pemerintah pada waktu yang lalu yang di sertai modifikasi secara bertahap.

487

Solichin, Abdul. 2014. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. Jakarta
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Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program Kartu Indonesia Pintar
sesuai dengan teori incremental. Dimana program Kartu Indonesia Pintar
merupakan tindak lanjut dari Program Indonesia Pintar. Program Kartu Indoensia
Pintar yang lahir tahun 2015 adalah program yang mendukung program Wajib
Belajar 9 Tahun yang lahir pada tahun 2009.

KESIMPULAN

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah
yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang
mampu membiayai pendidikannya. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di
kota Surakarta sudah dapat dikatakan baik.
Program Kartu Indonesia Pintar di kota Surakarta sudah mampu memenuhi
hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Para orang tua merasa bebannya
berkurang, selain itu Kartu Indonesia Pintar juga dapat mengantisipasi anak putus
sekolah.
Hambatan-hambatan pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di kota
Surakarta hamper sama dengan daerah lain pada umumnya, yaitu masih banyak
warga miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena kurangnya
informasi. Kartu Indonesia Pintar yang salah sasaran karena data yang digunakan
dalam Kartu Indonesia Pintar berasal dari Tim Nasionaol Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011, yang mana data tersebut sudah
kadaluarsa. Serta pemegang Kartu Indonesia Pintar yang tidak dapat mencairkan
dananya karena kesalahan IT ataupun ketidaktahuan untuk melaporkan nomor KIP
ke sekolah.
Dari hal itu penulis memberikan saran kepada pemerintah sebaiknya
pemerintah lebih teliti lagi dalam mendata penerima Kartu Indonesia Pintar. Selain
itu pemerintah juga sebaiknya menggunakan data terbaru dalam melaksanakan
program Kartu Indonesia Pintar agar tidak salah sasaran. Pemerintah juga harus
lebih gencar dalam memberikan informasi tentang Kartu Indonesia Pintar. Untuk
masyarakat sebaiknya lebih peduli terhadap informasi-informasi yang ada,
sehingga tidak terjadi adanya kesalahan.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMK Negeri 2
Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
mengumpulkan teori dan fenomena-fenomena kegiatan guru yang selama ini saya
amati. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanggulangi kenakalan remaja antara
lain: a). Menindak pelaku kenakalan remaja yang terjadi dengan memberikan
teguran langsung tergantung jenis kenakalan remaja; b). Memberikan pembinaan
sebagai upaya pencegahan melalui kegiatan yang ada di sekolah berdasarkan
peranannya, baik melalui kegiatan wajib maupun kegiatan ekstrakurikuler; c).
Mengadakan koordinasi dengan guru BP maupun dengan guru lain melalui
beberapa kegiatan.
Kata Kunci: Peran Guru, Kenakalan Remaja
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. 488 Untuk mewujudkan
penyelenggaraan sistem pedidikan nasional yang sesuai dengan UUD 1945,
maka sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang – undang Nomor 20
tahun 2003. Menurut Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

488

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap sistem pendidikan tentunya memiliki
fungsi, begitu pula sistem pendidikan nasional. 489
Peran guru diatur dalam Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa, “Guru sebagai pendidik
profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.”490 Undang – undang tersebut sangat jelas menyatakan
bahwa peran guru dalam dunia pendidikan sangat strategis untuk membina
siswa melalui implementasi nilai sosial dan budaya dalam proses pendidikan.
Terutama guru PPKn, sebagai guru mata pelajaran yang terdapat dalam setiap
jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter pada siswa
sehingga menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian guru diharapkan
mampu membangun karakter pada siswa. Suyanto (Agus Wibowo, 2012:43)
berpendapat bahwa:
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas
tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun individu yang
bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap
akibat dari keputusan yang diperbuatnya.491
Perkembangan

zaman

memberikan

pengaruh

bagi

kehidupan

masyarakat Indonesia, khususnya bagi kehidupan remaja yang selalu ingin
mencoba hal-hal yang baru. Perubahan yang terjadi dewasa ini telah
menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat
khususnya kehidupan para remaja Indonesia. Menurut Rumini (2004:53)
remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
491
Agus Wibowo, H. (2012). Menjadi Guru Berkarakter. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
489
490
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mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa
dewasa. 492
Perubahan – perubahan yang serba cepat seperti saat ini menyebabkan
perubahan pada nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya. Perubahan tersebut
tentunya juga berpengaruh pada nilai moral, etika, kaidah agama, dan
pendidikan anak dirumah. Perubahan ini terjadi karena pergeseran pola hidup
yang semula bercorak sosial religius ke pola individual. Pergeseran pola hidup
tersebut juga berdampak pada anak dan remaja. Dampak utama yang sering
kita jumpai adalah kenakalan remaja.
Kenakalan remaja (Juvenile delinquency) menurut Kartono (1992:7)
ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Hal
tersebut merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan
remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka
itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 493
Permasalahan yang terjadi dewasa ini sering terdapat siswa yang
melakukan kenakalan seperti terlambat masuk sekolah, bolos sekolah, tidak
mengikuti upacara, berpakaian tidak sesuai dengan peraturan, merokok di
lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Melihat permasalahan tersebut perlu
adanya suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang benar-benar serius
dari semua pihak yang terkait. Penanggulangan harus dilakukan sejak dini
kepada anak-anak supaya tidak terus berkembang dan berlanjut sampai
dewasa, karena dapat berakibat buruk bagi anak dan dapat merusak masa depan
mereka serta lingkungan sekitarnya. Usaha untuk menanggulangi kenakalan
pada siswa merupakan tanggung jawab semua unsur yang ada didalam
masyarakat, baik orang tua, pendidik, lembaga keagamaan, pendidikan sosial,
serta instansi pemerintah.
2. Rumusan Masalah
Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
dalam menanggulangi kenakalan remaja?
492

493

Rumini, S. (2004). Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Kartono, K. (1992). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
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3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dalam menanggulangi kenakalan remaja.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif
kualitatif, karena format penelitian dalam bentuk studi kasus. Menurut Burhan
Bungin (2008: 69) deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi
dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau
pemahaman orang tentang berbagai variable social. Format deskriptif kualitatif
lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan
studi mendalam. 494

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti terdapat
beberapa peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam
menanggulangi kenakalan remaja yaitu guru PPKn berperan dalam:
a. Menindak pelaku kenakalan remaja yang terjadi dengan memberikan
teguran langsung tergantung jenis kenakalan remaja.
b. Memberikan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui kegiatan yang
ada di sekolah berdasarkan peranannya, baik melalui kegiatan wajib
maupun kegiatan ekstrakurikuler.
c. Mengadakan koordinasi dengan guru BP maupun dengan guru lain melalui
beberapa kegiatan guna mencegah terjadinya kenakalan remaja.
Selanjutnya, peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) juga dijelaskan oleh Dadang Ahmad dalam (Winarno, 2012:54) yang
menyatakan bahwa peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam
hal pembinaan karakter dan budi pekerti siswa, diantaranya: Guru Pkn berperan

494

Bungin, Burhan. (2008). Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu
Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Pradana Media Group.
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dalam membina ketakwaan siswa, sopan santun siswa, kedisiplinan siswa, dan
kesehatan siswa.495
Jika didasarkan kepada hasil penelitian mengenai peran guru PPKn dalam
menanggulangi kenakalan remaja dan dikaitkan sesuai. Berdasarkan hasil
penelitian ini peran guru PPKn dalam menanggulagi kenakalan remaja sebagai
pembangun karakter siswa ialah selalu mengarahkan siswa kepada perilaku yang
baik seperti melakukan pembinaan dan menindak pelaku kenakalan remaja.
Selanjutnya, guru PPKn berperan membina sopan santun siswa dengan mencegah
terjadinya kenakalan remaja misalnya menegur dan menindak pelaku kenakalan
remaja. Selain itu, guru PPKn berperan membina kedisiplinan siswa yakni
mengingatkan siswa yang tidak disiplin pada saat kegiatan belajar berlangsung atau
saat diluar kelas.
Peran guru PPKn dalam menanggulangi kenakalan remaja yang berupa
menindak, memberikan pembinaan maupun mengadakan koordinasi dengan guru
BP maupun guru yang lain juga sesuai dengan pendapatan (Setiawan, 2008:21)
yang

menjelaskan

terdapat

beberapa

tindakan

yang

dilakukan

dalam

penanggulangan masalah kenakalan remaja ini dapat dibagi menjadi tindakan yang
preventif (pencegahan), represif (penghalang), dan kuratif (merubah). Selanjutnya
tindakan penanggulangan kenakalan remaja menurut Setiawan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Tindakan Preventif adalah segala tindakan yang bertujuan mencegah
timbulnya suatu hal yang memang diharapkan tidak terjadi. Tindakan ini
dilakukan secara sistematis berencana dan terarah. Selanjutnya (Setiawan,
2008:21) menjelaskan upaya yang hendaknya dilakukan untuk mencegah
terjadinya kenakalan remaja:
a. Mempersiapkan mental anak memasuki masa remaja.
b. Berusaha mengetahui persoalan yang dihadapi remaja.
c. Menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi
pekerti, etika dan memberikan teladan.

495

Winarno. (2012). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian.
Jakarta: Bumi Aksara.
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d. Menyediakan sarana menciptakan suasana positif sehingga
perkembangan anak menjadi wajar.
e. Mengawasi pergaulan, bacaan, foto, dan film yang ditonton anak.
2. Tindakan Refresif yakni tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan
remaja sesering mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan
yang lebih hebat, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meyadarkan
anak kembali kepada hal-hal yang benar, baik dan tertib. Upaya refresif ini
ditempuh jika terjadi suatu perbuatan yang dianggap telah menyimpang.
Lebih lanjut (Setiawan 2008:22) menjelaskan upaya refresif diambil untuk
menindas atau menahan kenakalan remaja. Tindakan itu biasanya berupa
hukuman agar kenakalan tidak menyebar. Tindakan refresif dapat
dilakukan di sekolah, di rumah, maupun masyarakat tergantung pada
lokasi kenakalan dijumpai. Tindakan refresif yang dilakukan disekolah
dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah apabila remaja (siswa)
melanggar tata tertib yang dilakukan sekolah.
3. Tindakan Kuratif dan rehabilitasi dilakukan setelah tindakan pencegahan
lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku
remaja tersebut dengan memberikan pendidikan. Berkaitan dengan
tindakan ini (Setiawan 2008:21) menjelaskan upaya yang hendaknya
dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja, antara lain:
a. Mengamati dan mengidentifikasi gejala-gejala yang nampak pada
remaja yang nakal.
b. Berusaha mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai diri anak
yang terlibat dalam kenakalan remaja.
c. Memberikan pengarahan sehingga angka bisa memecahkan masalah
kenakalan remaja sesuai dengan bakat minat, kepribadian, dan
kemampuannya. 496
Jika hasil penelitian peran guru PPKn dalam menanggulangi kenakalan
remaja dikaitkan dengan teori penanggulangan kenakalan remaja maka dapat
dikatakan sesuai. Kesesuaian antara teori penanggulangan kenakalan remaja
dengan peran guru PPKn dalam menanggulangi kenakalan remaja secara spesifik
sesuai dengan tindakan preventif maupun kuratif. Dalam hal tindakan preventif

496

Setiawan, N. H. (2008). Pendidikan Budi Pekerti. Jakarta: Grasindo.
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guru PPKn berperan dalam menindak serta memberikan pembinaan kepada siswa
agar tidak melakukan kenakalan remaja saat pembelajaran sedang berlangsung. Jika
ditinjau dari tindakan kuratif guru PPKn berusaha mendapatkan keterangan yang
lengkap megenai diri anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dengan
berkoordinasi dengan guru BP maupun guru lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanggulangi
kenakalan remaja sebagai upaya pembentukan karakter siswa antara lain:

a. Menindak pelaku kenakalan remaja yang terjadi dengan memberikan
teguran langsung tergantung jenis kenakalan remaja.
b. Memberikan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui kegiatan
yang ada di sekolah berdasarkan peranannya, baik melalui kegiatan
wajib maupun kegiatan ekstrakurikuler.
c. Mengadakan koordinasi dengan guru BP maupun dengan guru lain
melalui beberapa kegiatan.
Berdasarkan penelitian komponen yang ada dalam, sekolah juga turut
berperan serta dalam penanggulangan kenakalan remaja sebagai pembangunan
karakter siswa. Sebagai contoh sekolah dapat berperan dalam memberikan
pembinaan kepada siswa yang dilakukan pada kegiatan upacara, kegiatan
Jum’at bersih, sehat, imtaq, dan pembinaan.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan
kepada berbagai pihak terkait antara lain:
1. Bagi Siswa
-

Siswa

seharusnya

memiliki

kecakapan

meliputi

pengetahuan,

keterampilan, dan sikap agar menjadi siswa yang berkarakter.
-

Siswa seharusnnya meningkatkan minat, motivasi, belajar dan hasil belajar
terhadap mata pelajaran PPKn.

2. Bagi Guru
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-

Guru seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan
perkembangan zaman dewasa ini, khususnya di bidang pendidikan.

-

Guru seharusnya meningkatkan kompetensinya meliputi kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial untuk menghadapi
permasalahan yang dihadapi siswa yakni kenakalan remaja.

3. Bagi Sekolah
-

Sekolah perlu membiasakan siswanya untuk dapat berperan aktif dalam
kegiatan yang bekaitan dengan pembangunan karakter di sekolah.

-

Sekolah perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk menciptakan
kenyamanan dalam kegiatan belajar siswa.

4. Bagi Pemerintah
-

Kemendikbud

selaku

otoritas

yang

memiliki

wewenang

menyelenggarakan pendidikan nasional hendaknya mengkaji ulang
tentang Kurikulum yang berlaku.
-

Kemendikbud seharusnya memperbaiki kualitas pendidikan nasional
mulai dari guru, jika kualitas guru kurang baik maka proses pembelajaran
dikelas akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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Oleh
NABILA IESTNANDINI
Mahasiswa program studi PPKn FKIP UNS Tahun 2015
ABSTRAK
Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memegang peranan yang penting
dalam membangun karakter budaya bangsa peserta didik, karena dengan
pembelajaran PKn siswa akan ditransformasikan, ditanamkan dan diajarkan nilainilai luhur bangsa sebagai jatidiri dan karakter Bangsa Indonesia . Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui dan memberikan informasi bahwa peranan pembelajaran
Pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter budaya bangsa pada
siswa.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena
dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran keadaan yang
terjadi pada saat ini secara sistematis dan factual. Populasi dalam penelitian
berjumlah 74 siswa dengan jumlah angket 40 item soal.
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum
berperan dalam membangun karakter budaya bangsa peserta didik , khususnya
dalam hal berpikir rasional, berpikir kreatif, berpartisipasi aktif dan membentuk
pribadi yang dinamis. Sedangkan dalam hal melatih siswa berpikir krisis
pembelajaran PKn telah berperan sebagai upaya membangun karakter budaya
bangsa.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat
pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.

Hal

ini

menunjukan

bahwa

adanya

Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi
generasi muda.
Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi
semata-mata

kepada

penguasaan

isi

dari

mata

pelajaran

pendidikan

kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari
menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi
yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh
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penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakan-akan pembelajaran bertujuan untuk
menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar
dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan
untuk

memecahkan

problema

kehidupan,

kurang

mendapat

perhatian.

Pembelajaran seakan terlepas dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu siswa tidak
mengetahui manfaat apa yang dipelajari, seringkali tidak tahu bagaimana
menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan siswa.
Pendidikan Kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya dapat
menjadikan mereka warga Negara yang baik. Bagaimanakah pendidikan
kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam
diri generasi muda, tentu dapat terjawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan
kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi
mengusung karakter bangsa.

PEMBAHASAN
1.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan dalam bahas latin civis, selanjutnya dari kata civis dalam
bahasa Inggris timbul kata civic, artinya mengenai warga negara atau
kewarganegaraan. Dari kata civic, terlahir kata civics, ilmu kewarganegaraan dan
civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Stanley E. Dimond dan Elmer
F.Peliger

(1970:5)

menyatakan bahwa secara terminologis civics diartikan sebagai studi yang
berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara.
Namun dalam salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi civics adalah
tentang masalah “education “. Pada tahun 1886, Civics adalah suatu ilmu tentang
kewarganegaraan yang berhubugan dengan manusia sebagai individu dalam suatu
perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan Negara (Somantri
1976:45).
Menurut

Zamroni,

pendidikan

kewarganegaraan

adalah

pendidikan

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis
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dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Merphin Panjaitan, pendidikan
kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik
generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu
pendidikan yang dialogial. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan merupakan
suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa.
Pembelajaran merupakan bagian atau elemen yang memiliki peran yang sangat
dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan (output)
pendidikan. Dan hal ini pun sangat tergantung pada proses belajar mengajarnya.
Sedangkan menurut Soedijarto, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga
Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun politik yang
demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep
pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebgai warga negara
yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap
pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bias dilepaskan dari
aspek pembentukan karakter dan moralitas public warga negara.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan itu penting,
hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar
yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai nilai, peranan, sistem, aturan
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan
pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar para generasi muda dapat menjadi
pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral dan menjadi warga
negara yang baik.
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan
bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional
dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai
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ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta seni. Mewujudkan warga negara
sadar belanegara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan
mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Selain itu
juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggung jawab dan
produktif serta sehat jasamani dan rohani. Fungsi pendidikan kewarganegaraan
adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan
berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan
merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan
amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2001: 1).
Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri
dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam
belanegara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
Standarisi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan :
1. Nilai-nilai cinta tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara
4. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup
5. Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta
6. Kemampuan awal belanegara
Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan mencakup :

a.

Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa
mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi
warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. untuk mengembangkan
wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu
kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini

896

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai
tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK.

b. Tujuan Khusus
1) Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara
santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan bertanggung
jawab.
2)

Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya
dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila,
Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional

3)

Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

3. Kontribusi PKn dalam membentuk karakter generasi muda
Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara
khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka
menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah
air. Dikarenakan para generasi peneruslah yang akan menjadi para pemimpin
bangsa dimasa yang akan datang. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta
didik (generasi penerus) senantiasa dibekali dengan hal-hal yang dapat
meningkatkan rasa nasionalisme. Pemahaman serta peningkatan sikap dantingkah
laku yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa merupakan hal
yang diprioritaskan dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana tujuan
utama pendidikan kewarganegaraan, hal itu semua guna menumbuhkan wawasan
dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan
kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para
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generasi penerus bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para generasi
penerus bangsa Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan
menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya
serta berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti
yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting, perlu mengenalkan
sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai
karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan sebuah bangsa ada beberapa karakter yang
menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu
•

Religious : sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, namun tidak
meremehkan agama lain. Dengan karakter yang religious diharapkan dapat menjadi
landasan nilai, moral dan etika dalam bertindak.

•

Jujur : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Dengan menjadi
pribadi yang jujur maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalah pahaman dan
saling menuduh, membenci karena merasa telah dibohongi.

•

Tanggung jawab : dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan yang
dilakukan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk
mendapatkan mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya.

•

Toleransi : sikap dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan. Dengan
bertoleransi akan memudahkan tiap individu untuk saling berbaur tanpa adanya
diskriminasi.

•

Disiplin : menaati tiap aturan atau tata tertip yang berlaku. Hal ini menunjukkan
bahwa individu tersebut sangat menghargai dan munjunjung tinggi setiap aturan
yang telah disepakati.

•

Kerja keras : dengan berusaha keras dalam setiap tindaka, mandiri, optimis dan
tegas akan memunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang
berkarakter dan layak diajak untuk bekerja sama
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•

Kreatif : dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai
pribadi yang cerdas. Akan menghindarkan dari tindakan plagiatisme dan
memunculkan sesuatu yang lebih inofatif.

•

Demokratis : cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama antara hak
dan kewajiban dirinya dan orang lain. Mengetahui apa yang lebih penting dan apa
yang harus didahulukan

•

Semangat kebangsaan dan cinta tanah air : hal ini deperlukan karena tanpa adanya
kesadaran, semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka
sampai kapanpun bangsa yang berkarakter tidak akan pernah terwujud karena
karakter bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya.

•

Peduli lingkungan dan social : cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan
masyarakat akan membawa tiap tiap individu menjadi pribadi yang disegani,
dicintai dan dilindungi oleh lingkungan-sosial tersebut.
Lembaga pendidikan yang dapat membaca situasi tentunya tidak akan
mengabaikan pentingnya karakter bangsa dan media pendidikan kewarganegaraan.
Beru[aya dan berkontribusi melalui sebuah pendidikan adalah yang mungkin dan
memberikan sebuah pengalaman agar tercapainya karakter yang diidamkan.
Kontribusi nyata dalam pendidikan dan dengan patokan yang seperti itu, maka
kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter generasi
muda dapat dilakukan melalaui tiga tahap yaitu :

1. Pembelajaran
Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan generasi muda
menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta
didik mengenal, menyadari, menginternalisasikan nilai – nilai dan menjadikannya
perilaku.
2. Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstra kurikuler
Kegiatan ini perlu diukung denganpedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas
SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan 18 karakter dan
revitalisasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang sudah ada kearah
penegmbangan karakter
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3. Alternative pengembangan dan pembinaan karakter disekolah sebagai aktualisasi
budaya
4. Kegiatan keseharian dirumah dan di masyarakat
Pendidikan karakter bukan hanya sebuah pengetahuan belaka, melainkan harus
dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilakuyang baik dan
dilakukan setiap hari sebagai sebuah pembiasaan. Seseorang yang memiliki
pengetahuan kebaikan belum tentu dapat bertindak sesuai dengan pengetahuannya,
maka dari itu perlu dilakukan pembiasaan dalam setiap kegiatan.

PENUTUP
1.

KESIMPULAN
Pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui
bahwa pendidikan sangatlah penting peranannya dalam membangun karakter
bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya mempunyai
kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada
dalam ajaran bernegara.
Generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila tampaknya sudah mulai
terkikis oleh perkembangan jaman. Jika dibiarkan hal ini dapat meruntuhkan
keyakinan masyarakat bahwa bangsanya sudah tidak tangguh dan berkarakter. Oleh
karenanya dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan
kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka warga
negara yang baik dan terpandang di mata dunia.

2. SARAN
Menjadi sebuah saran yang baik jika sebuah proses pembelajaran apapun perlu
dikaitkan denga nilai nilai yang diajarkan pendidikan kewarganegaraan yang
berideologi Pancasila.
•

Untuk pemerintah dan instansi pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan kewarganegaraan harus ditingkatkan melalui unjuk
kerja yang dilakukan pendidikan untuk membangun dan mengembangkan generasi
muda.
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•
•
•

Perbaikan sistem sarana dan prasarana pendidikan dan pemantauan terhadap
pendidikan karakter
Untuk masyarakat
Meningkatkan kesadaran akan perbaikan karakter melalui berbagai bidang ilmu
Ikut serta dalam proses pembentukan karakter generasi muda dengan memberikan
contoh yang baik.
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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DALAM
MENYUSUN TUJUAN PEMBELAJARAN
(Studi di SMP Batik Surakarta Tahun 2017)
Niken Anggy Purnomo
Program Studi PPKN FKIP UNS 2015
nikenanggy22@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan faktor yang menyebabkan guru
PPKn SMP Batik Surakarta kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran (2)
mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam menyusun
tujuan pembelajaran pada RPP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini ialah guru mata pelajaran PPKn di SMP Batik Surakarta yang terdiri
dari 2 guru PPKn. Objek penelitian ini ialah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat
guru. Data diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunkaan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis data
kemudian disimpulkan sesuai perumusan permalahan penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik
Surakarta kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran pada RPP ialah (a) guru belum
memahami benar seluk-beluk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (b)
perubahan kurikulum; (2) kemampuan pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam
menyusun tujuan pembelajaran masih perlu ditingkatkan kembali, hal ini ditandai dengan
pemahaman yang masih belum tepat mengenai tujuan pembelajaran dengan indikator, serta
guru belum memahami dengan baik teknik dalam menyusun tujuan pembelajaran. Saran
dari penelitian ini ialah (1) Peningakatan kompetensi pedagogik Guru PPKn SMP Batik
Surakarta harus masif dilaksanakan, karena berkaitan dengan pengembangan RPP, serta
perubahan kurikulum harus dijadikan sebagai sebuah momen untuk melakukan
peningkatan kualitas pendidikan (2) Guru PPKn SMP Batik Surakarta harus lebih bersikap
terbuka terhadap perkembangan zaman, sehingga akan memudahkan untuk mengetahui
dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.
Kata kunci : RPP, Tujuan Pembelajaran, Kompetensi Pedagogik
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental,
baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan
yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Dengan hal tersebut dunia
pendidikan akan selalu identik dengan guru. Guru ialah orang dewasa yang secara sadar
bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang
disebut guru ialah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran
serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada

902

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

akhirnya daapt mencapai kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan 497. Salah
satu komponen dari kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ialah kompetensi
pedagogik. Kompetensi pedagogik menekankan pada kemampuan seorang guru dalam
mengelola peserta didik baik dalam mendidik, mengajar maupun melatih.

Dalam

melakukan kegiatan pembelajaran didalam kelas guru memerlukan sebuah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar
mengajar. Komponen-komponen yang ada dalam RPP merupakan satu kesatuan yang
saling berkaitan satu sama lain. Salah satu komponen dalam RPP salah satunya ialah tujuan
pembelajaran yang berisi penjelasan mengenai segala sesuatu yang harus dicapai peserta
didik dalam sebuah kompetensi dasar yang dapat dilihat, diukur dan diamati.
Implementasi kurikulum 2013 di lapangan masih tetap saja membingungkan para
guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sesuai Permendikbud
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, tujuan
pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam RPP, namun apabila
melihat sistematika RPP kurikulum 2013 pada awal implementasinya tujuan pembelajaran
tidak masuk dalam komponen penyusunan RPP. Akan tetapi, dengan adanya kurikulum
2013 edisi revisi seharusnya guru membuat kembali RPP yang didalamnya tercantum
tujuan pembelajaran. Berdasarkan studi dokumen, RPP guru PPKn SMP Batik Surakarta
tidak mencantumkan tujuan pembelajaran. Padahal apabila dilihat berdasarkan tingkat
urgensinya, tujuan pembelajaran tersebut menggambarkan pengetahuan, kemampuan
keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil
pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur 498.
Selain hal tersebut, ternyata juga terdapat masalah lain dalam penyusunan RPP pada bagian
tujuan pembelajaran yaitu guru tidak memahami dengan benar susunan dalam menyusun
komponen dari tujuan pembelajaran. Pengembangan dalam penyusunan RPP merupakan
sesuatu yang mutlak dilakukan oleh guru. Proses pembuatan RPP, apabila guru tidak
memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas untuk menentukan dan membuat RPP
maka tujuan dari adanya pengembangan RPP ini tidak akan tercapai. Pentingnya
kemampuan guru dalam hal merekayasa pembelajaran, yakni sebagai suatu tindakan
merekayasa lingkungan untuk menerapkan kaidah-kaidah ilmu pembelajaran yang
bertujuan mendorong siswa agar belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kinerja guru

497
498

Prof. Dr. H. Hamzah B. Uno, M. (2012). Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Majid, A. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 . Bandung: Interes Media.
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dalam hal merencanakan dan melaksanakan pembelajaran menjadi faktor utama dalam
pencapaian tujuan pembelajaran499.
Berdasarkan uraian mengenai permasalahan dalam pengembangan RPP pada
komponen tujuan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 yang ditinjau dari
kompetensi pedagogik guru PPkn tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai

“Kompetensi

pedagogik

guru

PPKn

dalam

mengkonstruksi

tujuan

pembelajaran”
Rumusan Masalah
1. Apakah faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik Surakarta kesulitan dalam
menyusun tujuan pembelajaran pada RPP?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam
menyusun tujuan pembelajaran pada RPP?
Tujuan
1. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik Surakarta
kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran
2. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam
menyusun tujuan pembelajaran pada RPP.
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini ialah penelitian deskriptif
kualitatif.
Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ialah di SMP Batik Surakarta, yang berlokasi di Jalan Slamet
Riyadi Nomor 447 Pajang, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos: 57146.
Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada hari Jumat, 05 Mei 2017
Sumber Data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data
diperoleh. Adapun yang dijadikan sumber data adalah :
1. Wawancara dengan 2 guru mata pelajaran PPKn di SMP Batik Surakarta, yaitu:
a. Dra. Etik Ihtiyatmi
b. Mustaqim Amin, SH
499

Nur Endah Apriliyani, S. D. (2014). Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam
Perencanaan Dan Proses Pembelajaran Di SMP NEGERI 1 CAMPAKA Kabupaten Purwakarta.
36.
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2. Studi dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru PPKn SMP
Batik Surakarta
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian
maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :
1. Teknik Wawancara
2. Teknik Analisis Dokumentasi
Objek penelitian ini ialah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunkaan teknik analisis data kualitatif. Hasil
analisis data kemudian disimpulkan sesuai perumusan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Guru PPKn SMP Batik Surakarta Kesulitan Dalam Menyusun
Tujuan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran
tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk
mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi
Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun
berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.

RPP

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam
upaya mencapai Kompetensi Dasar500.
Komponen penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016
Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah salah satunya ialah “Tujuan
Pembelajaran”. Tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus
dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan
berhasil501. Tujuan pembelajaran memang perlu dirumuskan dengan jelas, karena

500

Prof. Dr. Sunardi, M. D. (2016). Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 "Materi Pedagogik ".
Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga
Kependidikan
501
Suryosubroto, D. B. (2009). Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
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perumusan tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses
pembelajaran itu sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn SMP Batik Surakarta, dapat
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik Surakarta
kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran pada RPP ialah:
1. Kesulitan pertama, guru kurang memahami benar seluk-beluk penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jika guru belum memahami benar selukbeluk penyusunannya, maka secara otomatis rasa malas akan muncul ketika
hendak menyusunnya. Sebenarnya ini adalah masalah klasik, karena pada
tahun-tahun ini pemerintah sudah menggalakkan berbagai program sosialisasi
yang menyangkut penyusunan RPP, serta pemerintah juga telah memfasilitasi
lewat MGMP di setiap kabupaten atau kota. Akan tetapi kenyataannya dalam
penyusunan RPP mata pelajaran PPKn di SMP Batik Surakarta guru tetap tidak
mencantumkan

tujuan

pembelajaran.

Tidak

dicantumkannya

tujuan

pembelajaran ini karena guru kurang update mengenai peraturan tentang
sistematika penyusunan RPP yang terbaru. Guru cenderung menganggap RPP
sebagai sesuatu yang bersifat “formalitas” saja ketika pengawas datang guru
sudah dapat menunjukkan RPP, tanpa memahami dengan mendalam maksud
dibuatnya RPP itu sendiri, khususnya pada komponen tujuan pembelajaran
yang tidak dicantumkan dalam RPP tersebut.
2. Kesulitan kedua, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum akan berimbas
kepada perubahan susunan komponen dalam RPP. RPP disusun mengikuti
kaidah-kaidah dalam kurikulum. Kurikulum yang berlaku sekarang adalah
Kurikulum 2013 edisi revisi. Ini artinya RPP Kurikulum 2013 edisi revisi yang
disusun sekarang akan berbeda susunannya dengan RPP pada kurikulum
sebelumnya (Kurikulum 2013). Perubahan ini seringkali menyulitkan guru.
Berdasarkan studi dokumen terhadap RPP yang sudah diberikan, sudah jelas
tidak terdapat komponen tujuan pembelajaran pada RPP yang dibuat oleh guru
PPKn di SMP Batik Surakarta. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan
guru PPKn SMP Batik Surakarta alasan tidak adanya komponen tujuan
pembelajaran ialah dalam kurikulum 2013 tujuan pembelajaran sudah tidak ada
dalam komponen RPP. Padahal dalam kurikulum 2013 edisi revisi menurut
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang
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harus ada dalam RPP. Guru PPKn SMP Batik Surakarta juga menjelaskan
bahwa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran hanya dibuat spontan saja
ketika di kelas. Padahal sebenarnya kemampuan guru dalam menentukan tujuan
pembelajaran itu erat kaitannya dengan kompetensi pedagogik yang harus
dimiliki oleh guru.
Kompetensi Pedagogik Guru PPKn SMP Batik Surakarta Dalam Menyusun Tujuan
Pembelajaran Pada RPP
Teori kompetensi Spencer menjelaskan bahwa kompetensi ialah karakteristik yang
mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.
Lima karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut 502:
1. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan
sesuatu.
2. Sifat, yaitu karakteritik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi.
3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari sesorang.
4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
5. Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan
dengan fisik dan mental.
Berdasarakn teori tersebut maka seorang guru diharuskan mempunyai kompetensi
yang akan mendukung efektivitas kerjanya dalam kegiatan belajar mengajar dikelas.
Kompetensi guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan
dan nilai-nilai yang ditunjukkan guru dalam konteks kinerja tugas yang diberikan
kepadanya503.
Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan
empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Substansi dari PP
No. 19 Tahun 2005 dalam Pasal 28 (3) menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki
seorang guru sebagai agen pembelajaran ialah504:
1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian

502

Ismail, M. I. (Juni 2010). Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran. Lentera
Pendidikan, Vol 13 No. 1, 44.
503
Daryanto, D. (2013). Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional.
Yogyakarta: Gava Media
504
Dr. Jejen Musfah, M. (2012). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber
Belajar Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
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3. Kompetensi sosial
4. Kompetensi profesional
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai
berikut505:
1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, dialogis dan komunikatif
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi hasil belajar
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya
Apabila melihat penjelasan diatas mengenai hal-hal dalam pengelolaan
pembelajaran dalam kompetensi pedagogik, yang salah satunya ialah perancangan
pembelajaran maka sudah seharusnya guru dapat membuat dan mengembangkan Rencana
Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan baik dan benar. Komponen tujuan pembelajaran
dalam RPP merupakan salah satu komponen yang sering dianggap sama dengan komponen
indikator. Berdasarkan hasil wawancara, guru PPKn di SMP Batik Surakarta menjelaskan
bahwa tujuan pembelajaran itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam RPP karena
sudah terdapat komponen indikator. Padahal sebenarnya tujuan pembelajaran dan indikator
merupakan dua konsep yang berbeda, dan cara menyusun antara dua konsep inipun juga
berbeda. Hal-hal yang termasuk kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran dapat
dikatakan pula sebagai indikator yang menunjukkan kompetensi pedagogik yang dimiliki
guru. Apabila guru kurang bisa mengembangkan RPP khususnya komponen tujuan
pembelajaran maka hal ini akan berakibat pada pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

505

Dr. H. A. Rusdiana, D. M. (2015). Pendidikan Profesi Keguruan "Menjadi Guru Inspiratif dan
Inovatif". Bandung: Pustaka Setia.
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Perancangan pembelajaran ialah kemampuan guru untuk membuat dan
mengembangkan RPP yang salah satu komponennya ialah tujuan pembelajaran. Selain
tidak mencantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP, guru PPKn SMP Batik Surakarta
masih belum memahami mengenai cara untuk menyusun tujuan pembelajaran dengan
benar, hal ini ditunjukkan dengan guru hanya menyampaikan tujuan pembelajaran secara
spontan saja ketika pembelajaran dikelas. Konstruksi tujuan pembelajaran memang tidak
ada aturan resmi yang digunakan, akan tetapi kebanyakan di Indonesia penyusunan tujuan
pembelajaran ialah menggunakan teknik ABCD. Teknik ABCD, itu meliputi 506:
1. A (Audience), apa yang dikerjakan oleh peserta didik
2. B (Behaviour), kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan yang akan dicapai
setalah pembelajaran
3. C (Conditions), pernyataan tujuan yang meliputi kondisi dimana untuk kerja itu
diamati
4. D (Degree), pernyataan tujuan yang mengindikasikan standar atau kriteria yang
memutuskan sejauh mana keberhasilan unjuk kerja itu dapat diterima
Tidak terpenuhi salah satu indikator dalam kompetensi pedagogik ini berarti bahwa
kompetensi pedagogik yang dimiliki guru tersebut masih kurang. Kurangnya kemampuan
guru untuk mengembangkan RPP ini tentunya selain membawa dampak yang kurang baik
bagi guru, juga akan menimbulkan dampak bagi peserta didik. Apabila tujuan pembelajaran
tidak jelas, maka peserta didik tidak akan mengetahui tujuan dalam mempelajari suatu
kompetensi. Dampak bagi guru yaitu, apabila tujuan pembelajaran tidak dikonstruksi
secara jelas, maka guru sebenarnya juga akan kesulitan untuk melakukan proses evaluasi
terhadap kompetensi yang dimiliki setiap peserta didik 507. Salah satu hal yang menjadi
realitas dalam sekolah ialah guru cenderung menganggap bahwa RPP sebagai formalitas
saja jikalau ada pengawas datang, dan rata-rata guru juga tidak membuat RPP nya sendiri,
akan tetapi mendapat RPP dari MGMP serta meniru dari RPP tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini mengakibatkan tidak akan adanya pengembangan atau inovasi terhadap RPP yang
dibuat guru. Padahal kompetensi pedagogik guru merupakan kompetensi khas, yang akan
membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan
proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Apabila kita melihat hal ini, jika guru

506

Prof.Dr.Sri Anita, M. (2009). Teknologi Pembelajaran. Surakarta: LRC FKIP Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
507
Saragih, A. H. (Juni 2008 ). Kompetensi Minimal Seorang Guru Dalam Mengajar . Jurnal
Tabularasa PPS UNIMED Vol.5 No.1, 23-34.
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cenderung malas mengembangkan kemampuan pedagogiknya terutama dalam hal
pengembangan RPP, maka lantas akan seperti apa kelak peserta didik kita.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik Surakarta kesulitan dalam
menyusun tujuan pembelajaran pada RPP ialah guru belum memahami benar selukbeluk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, perubahan kurikulum, dan
kurangnya kemampuan guru untuk mengembangkan RPP.
2. Kemampuan pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam menyusun tujuan
pembelajaran masih perlu ditingkatkan kembali, hal ini ditandai dengan
pemahaman yang masih belum tepat mengenai tujuan pembelajaran dengan
indikator, serta guru belum memahami dengan baik teknik dalam menyusun tujuan
pembelajaran.
Saran
1.

Peningakatan kompetensi pedagogik Guru PPKn SMP Batik Surakarta harus masif
dilaksanakan karena berkaitan dengan pengembangan RPP, serta perubahan
kurikulum harus dijadikan sebagai sebuah momen untuk melakukan peningkatan
kualitas pendidikan

2.

Guru PPKn SMP Batik Surakarta harus lebih bersikap terbuka terhadap
perkembangan zaman, sehingga akan memudahkan untuk mengetahui dan
mengembangkan kompetensi yang dimilikinya
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah
diimplementasikan kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk
perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga negara yang sesuai dengan PERWALI
No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta
No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Makalah ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berupa studi pustaka
dan dokumen yang dimiliki oleh LSM PPRBM Solo. Teknik yang digunakan untuk
pengumpulan data ialah wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh ialah
mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah diimplementasikan kepada
penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai
warga negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang
Kesetaraan Difabel.
Kata kunci : Disabilitas, Fasilitas Publik, Warga Negara

PENDAHULUAN
Warga Negara merupakan suatu masyarakat yang tinggal di sebuah Negara
dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Pengertian warga
Negara dalam kamus besar bahasa Indonesia [KBBI] ialah penduduk sebuah
Negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga Negara dari Negara
itu. Setiap warga Negara harus memiliki kesamaan hak, peluang dan kedudukan
dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Begitupula dengan penyandang
difabel, mereka merupakan warga Negara yang harus dilindungi karena masuk
kedalam kaum marjinal dan memiliki hak, peluang, dan kedudukan yang sama
sebagai warga Negara. Khususnya warga Negara Indonesia.
Penyandang disabilitas atau yang umum diketahui orang sebagai
penyandang difabel yang sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 2016
dalam Pasal 1 ayat 1 ialah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Menurut PERWALI No 9 Tahun 2013, pengertian Difabel atau penyandang
cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang
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dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang
cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental
PERWALI atau Peraturan Walikota No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang
Kesetaraan Difabel, merupakan peraturan yang dibuat oleh Walikota Surakarta
mengenai petunjuk pelaksanaan dari PERDA No 2 Tahun 2008, juga merupakan
sebagai bentuk apresiasi Kota Surakarta kepada penyandang difabel yang ada di
Surakarta.
Menurut data dari hasil penelitian Galih Hapsari Putri tahun 2011, data pada
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam buku BPS Surakarta Angka
tahun 2009 mengatakan bahwa total penyandang disabilitas di Surakarta pada tahun
2009 adalah 909 orang, pada tahun 2008 adalah 1464 orang.
Seharusnya semua warga Negara berhak mendapatkan fasilitas publik untuk
menunjang kebutuhannya sebagai warga Negara, begitupula dengan orang yang
menyandang disabilitas. Mereka sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari
pemerintah dalam hak aksesibilitas mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari
seperti pada masyarakat lainnya.
Aksesibilitas yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 8 UU No 8
Tahun 2016 aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang
disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. UU No 8 Tahun 2016 pada
bagian ke-14 pasal 18 menjelaskan hak aksesibilitas yang didapatkan penyandang
disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas
publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi
individu.
Kenyataannya yang terjadi ialah di Kota Solo terdapat fasilitas publik yang
dapat dinikmati oleh banyak orang namun hanya sebagian kecil saja yang dapat
dinikmati oleh difabel karena keterbatasan aksesibilitas. Beberapa contohnya ialah
layanan penggunaan kendaraan umum di kota Solo ialah BST [Batik Solo Trans]
yang masih terdapat beberapa halte BST yang tidak terdapat akses jalan bagi
penyandang disabilitas berkursi roda, bangunan publik seperti mall dan institusi
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pendidikan yang masih kurang menyediakan fasilitas seperti lift maupun escalator
bagi penyandang berkursi roda serta arah penunjuk jalan yang berwarna
kuning/guiding block bagi penyandang tuna netra, dan jalan-jalan umum yang
terdapat di Kota Surakarta yang belum banyak dilengkapi penunjuk arah berwarna
kuning di jalan-jalan trotoar.
Atas dasar uraian diatas, peneliti bermaksud meneliti mengenai fasilitas
publik apa saja yang sudah diimplementasikan kepada penyandang difabel
Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga negara yang
sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah. Waktu
penelitian dilakukan mulai bulan April 2018 – Juni 2018. Jenis penelitian yang
dilakukan adalah studi pustaka dan wawancara dengan cara mewawancarai
narasumber/reponden secara acak yang merupakan anggota LSM PPRBM Solo.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut;
1. Wawancara : Penelitian dilakukan dengan proses tanya jawab kepada anggota
LSM PPRBM Solo yang kami jumpai dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai
dengan pengambilan judul jurnal.
2. Observasi : Penelitian dilakukan dengan proses observasi di beberapa titik
yang terdapat fasilitas publik di Kota Surakarta.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif
kualitatif. Kemudian peneliti melakukan teknik wawancara dengan beberapa
anggota LSM PPRBM Solo yang dijumpai dengan variabel wawancara bebas.
Setelah data wawancara terkumpul, maka peneliti melakukan pembahasan dari
hasil wawancara dengan mendeskripsikannya pada bagian pembahasan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan baik dari
pemerintah pusat, daerah, maupun desa untuk menghindari masalah publik dan
untuk mencapai keteraturan hidup masyarakatnya. Kebijakan bukan hanya
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dikeluarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya. Suatu kebijakan harus dibarengi
dengan pelayanan yang sesuai agar kebijakan tersebut dapat terpenuhi oleh
masyarakat yang merasakannya.
Kualitas pelayanan memang berhubungan erat dengan pelayanan yang
sistematis, terkhusus bagi pelayanan public yang diperuntukkan bagi seluruh
kalangan dan lapisan masyarakat yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan
prima, oleh sebab itu maka kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum
sangat strategis karena sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu
memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan
demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya
dengan baik dalam memberikan pelayanan publik yang baik bagi semua kalangan
dan lapisan masyarakat tanpa pandang bulu sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Konsep Kebijakan Publik menurut Jon S.T Quah “Seperangkat panduan
yang mengarahkan pada masa depan dan menyediakan bagi pemimpin politis suatu
kerangka untuk pembuatan keputusan

untuk merespon masalah-masalah

masyarakat dalam beragam kemungkinan hambatan, seperti hambatan hukum,
hambatan sumber daya dan ketidakpastian.”
Pemerintah Surakarta dalam memberikan pelayanan umum kepada
penyandang disabilitas mengeluarkan suatu kebijakan untuk melindungi hak-hak
disabilitas sebagai warga Negara Indonesia, yaitu pemerintah Surakarta
mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dan
Peraturan Walikota Surakarta No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Surakarta telah di sah kan jauh
sebelum pemerintah pusat mengeluarkan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Surakarta sangat memperdulikan hidup
penyandang difabel sebagai masyarakatnya yang tak lain adalah warga Negara
Indonesia.
Landasan sosiologis pembentukan Perda kesetaraan difabel di Surakarta
ialah jumlah difabel yang terus berkembang serta wujud nyata pemerintah
Surakarta

dalam

mewujudkan

aksebilitas

menuju

kesetaraan

difabel.
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Diberlakukannya suatu kebijakan bagi penyandang disabilitas di Surakarta
merupakan salah satu perwujudan dari negara harus bertanggung jawab untuk
menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka memberikan pelayanan dan
perlindungan kepada penyandang disabilitas.
PERWALI No 9 Tahun 2013 pasal 4 menjelaskan hak aksesibilitas atas
penyandang difabel dalam fasilitas publik ialah Aksesibilitas fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang
meliputi :
5) Aksesibilitas pada bangunan umum;
6) Aksesibilitas pada jalan umum;
7) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
8) Aksesibilitas pada angkutan umum.
Pemerintah Surakarta telah merealisasikan banyaknya fasilaitas-fasilitas
publik dan pengimplementasiannya kepada

penyandang difabel sebagai

perwujudan atas hak aksesibilitas sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013
dalam berbagai bidang, namun ada juga beberapa fasilitas publik yang belum dapat
menunjang hak aksesibilitas bagi difabel. Berikut adalah keunggulan dan
kelemahan pada perealisasian pemerintah Surakarta pada kebijakan publik, seperti;
e. Aksesibilitas pada bangunan umum
Bangunan umum yang dimaksud ialah pusat perbelanjaan, lembaga
institusi maupun lembaga pemerintah dan swasta
Keunggulan :
d. Pusat Perbelanjaan → disediakan escalator dan lift yang bisa
dilewati penyandang disabilitas, terdapatnya tolet portebel bagi
disabilitas.
e. Lembaga institusi → menyediakan berbagai macam fasilitas
penunjang yang dibutuhkan disabilitas dalam memperoleh hak
pendidikan yang tinggi [hanya terdapat di Sekolah Khusus].

Kelemahan:
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C. Pusat perbelanjaan → hanya sebagian kecil pusat perbelanjaan yang
menyediakan toilet portebel khusus disabilitas
D. Lembaga institusi → di sekolah regular belum banyak yang
menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga
menyulitkan saudara/kerabat yang mengunjungi sekolah tersebut.
f. Aksesibilitas pada jalan umum
Aksesibilitas yang dimaksud pada jalan umum ialah akses jalan di
trotoar, halte bus, tempat penyebrangan, dll
Keunggulan :
•

Trotoar → Sudah disediakan penunjuk arah bagi penyandang tuna
netra[guiding block], jalan trotoar yang dapat dilalui oleh
penyandang berkursi roda[ramp].

•

Halte bus → sudah tersedia penunjuk arah berwarna kuning bagi
penyandang tuna netra[guiding block], dapat

dilalui oleh

penyandang berkursi roda, tempat tunggu bus dirasa cukup nyaman
bagi disabilitas
•

Penyebrangan jalan → dapat diakses oleh penyandang berkursi roda
dan tuna rungu

Kelemahan :
C. Trotoar → Tempat yang dijelaskan pada kelebihan hak
aksesibilitas jalan umum hanya terdapat di beberapa titik saja,
masih banyaknya jalan yang tidak rata dan berbatu yang sulit
dilewati penyandang berkursi roda
D. Halte bus → hanya terdapat di beberapa halte bus BST saja, di
halte bus biasa belum ada aksesibilitas bagi disabilitas
E. Penyebrangan jalan → tidak ada pemberitahuan saat lampu
merah kepada penyandang tuna netra yang ingin menyebrang.
g. Aksesibilitas pada angkutan umum
Di Surakarta angkutan umum yang terkenal ialah BST [Batik Solo
Trans] yang merupakan angkutan murah dengan fasilitas yang baik bagi
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masyarakat Surakarta. Selain itu, Surakarta juga memiliki stasiun Kereta
Api dan Terminal.
Keunggulan :
3. BST → terdapat kursi prioritas dan menyediakan tempat untuk
penyandang berkursi roda
4. Kereta Api → di setiap gerbong memiliki kursi prioritas dan tempat
untuk penyandang berkursi roda
5. Terminal → memiliki escalator yang dapat dilalui oleh penyandang
disabilitas, ruang tunggu yang luas
Kelemahan :
e. BST → tidak ada papan berjalan yang menuliskan pemberhentian
selanjutnya bagi penyandang tuna rungu
f. Kereta Api → tidak adanya akses dari peron menuju gerbong kereta,
sehingga harus dibantu dengan orang lain, dibeberapa stasiun tidak
ada arah penunjuk jalan bagi penyandang netra.
g. Terminal → tidak ada akses dari koridor menuju bus bagi
penyandang netra, tidak ada papan informasi keberangkatan yang
memudahkan penyandang tuna rungu untuk menyesuaikan
keberangkatannya.

KESIMPULAN
Seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan, dapat ditemukan bahwa
hak aksesibilitas di Kota Surakarta masih banyak yang memerlukan penanganan
dari pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas publik sebagai perwujudan
dari hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016,
Perda No 2 Tahun 2008, serta peraturan walikota Surakarta No 9 Tahun 2013, agar
penyandang disabilitas dapat cepat beraktifitas layaknya masyarakat pada
umumnya. Walau demikian, pemerintah Kota Surakarta sudah memberikan hak
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda di beberapa
halte BST, escalator khusus bagi penyandang yang berkursi roda di beberapa mall,
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arah penunjuk jalan yang berwarna kuning[guiding block] di beberapa halte BST
dan beberapa jalan trotoar di Surakarta. Masih banyaknya fasilitas publik yang
belum mencangkup hak aksesibilitas dalam pemanfaatannya, diharapkan
pemerintah mampu lebih memberikan perhatian dan tindakan secepatnya untuk
menunjang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada,
5. Allah S.W.T
6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do’a untuk keberhasilan
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN BERPENDAPAT
SISWA
Sulistyaningati Purwandari
PPKn FKIP UNS
Sulistyaningati.purwandari@gmail.com
ABSTRAK
Paper ini membahas tentang solusi guru untuk memberikan model pembelajaran
agar peserta didik mudah menerima pelajaran dengan materi pelajaran. Atas dasar
penelitian yang menggunakan satu model pembelajaran yang digunakan kesemua
materi pelajaran, sehingga paper ini memberikan solusi atas fenomena tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) model pembelajaran kooperatif jigsaw
(2) kelebihan dan manfaat model pembelajaran jigsaw untuk mempermudah peserta
didik dalam berbicara dan berpendapat. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Sumber data yang diperoleh adalah dari study ilmiah. Teknik pengumpulan data
yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan
analisis dokumen dan literature.
Hasil penelitian adalah (1) model pembelajaran jisaw adalah model pembelajaran
berkelompok, yang mana untuk mempermudah siswa dalam memahami materi
dengan system kelompok, mengembangkan aktifitas siswa, meningkatkan
hubungan antar guru dengan peserta didik dan hubungan antar siswa, memotivasi
guru agar lebih aktif dan kreatif serta mampu memadukan berbagai pendekatan
belajar, yaitu pendekatan kelas, kelompok dan individu (2) manfaat model
pembelajaran jigsaw selain meningkatkan hasil belajar peserta didik, model ini juga
meningkatkan kemampuan berbicara, berpendapat/argumentasi serta melatih
tanggungjawab peserta didik.
Kata kunci : model pembelajaran, jigsaw, pembelajaran PPKn

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia, tanpa pendidikan manusia sulit dalam mengejar cita-cita. Pendidikan pula
merupakan bekal manusia untuk menjadi masyarakat berbangsa dan bernegara dan
menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi keberagam. Dunia pendidikan saat ini
khususnya Indonesia sangat beragam dalam penyajiannya. Menyajikan berbagai
macam cara untuk menarik perhatian peserta didik agar mudah dalam belajar.
Disinilah kreatifitas guru harus ditingkatkan, semakin guru mempunyai kratifitas
tinggi dalam mengajar, semakin pula peserta didik mudah dalam menerima materi
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pembelajaran508. Setiap siswa mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing, itu
artinya semua siswa tidak boleh dipaksa untuk menerima materi pelajaran dengan
cara guru tersebut mengajar.
Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk
memberikan materi dikelas, baik penyampaian pembelajaran dengan metode
ceramah maupun metode dikusi. Model pembelajaran sangat beragam yang terbagi
menjadi beberapa jenis diantaranya model pembelajaran memproses informasi,
model pembelajaran kelompok pengajaran social, kelompok model pengajaran
personal dan kelompok model system-sistem perilaku. Fenomena saat ini banyak
siswa bosan saat menerima materi pelajaran. Bosan dalam menerima materi dapat
bersal dari keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dari lingkungan
sosialnya sehingga mereka akan sibuk untuk hal tersebut dan mengesampingkan
kebutuhan pokok dan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya (BahrerKohler, 2012:52)509.
Keinginan peserta didik untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik bisa
diartikan bahwa peserta didik ingin mendapatkan materi pelajaran dengan
pembawaan yang ringat, baru dan menarik, sehingga peserta didik mampu
menerima materi dengan senang. Apabila peserta didik mendapatkan cara mengajar
guru yang membosankan ditambah tuntutan akhir/beban/tugas akhir yang berat,
maka peserta didik melakukan kegiatan yang mereka mau, diantaranya mengobrol
dengan teman sebangku, bermain sendiri bahkan tidur ketika kegiatan belajar
mengajar berlangsung 510. Tentu hal ini menjadi tugas utama guru mengatasi
kebosanan peserta didik dalam belajar, apalagi ketika meteri yang disampaikan
memiliki sub bagian yang cukup banyak dan kemungkinan besar keberan bagi
peserta didik untuk belajar sendiri. Guru menggunakan model pembelajaran yang
Ahyar, Khifayatul, Muiz. 2018. Guru Dituntut Kreatif dalam Proses Belajar
Mengajar Siswa. https://www.nu.or.id/post/read/88221/guru-dituntut-kreaktif-dalam-prosesbelajar-mengajar-siswa , 14 April 2018
509
Bahrer, Kohler, S. 2012. Burnout for Expert: Prevention in the Context of
Living and Working. London: Springer Science & Business Media
510
Vitasari, Ita. 2016. Kejenuhan (burnout) Belajat Ditinjau Dari Tingkat Kesepian
dan Kontrol Diri pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 9 Yogjakarta. Skripsi
Universitas Negeri Yogjakarta fakultas pendidikan
508
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kurang sesuai dengan materi pembelajaran, padahal setiap meteri mempunyai
tujuan pembelajaran masing-masing. Disisi lain guru juga menggunakan model
pembelajaran yang monoton, artinya menggunakan satu model pembelajaran
disemua materi pembelajaran, apabila materi cukup banyak dan peserta didik
ditituntut memahami materi tersebut, maka model pembelajaran berkelompoklah
yang sangat sesuai.
Fenomena lain yang mewarnai dunia pendidikan adalah kurang aktifnya
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kurang aktif disini bisa kerena
peserta didik ragu atau malu dalam mengungkapkan argument, namun bisa juga
guru tidak memberikan kesempatan waktu peserta didik untuk menyampaikan
pendapatnya, apabila hal ini terus berlagsung maka peserta didik akan kesulitan
dalam berkembang dan sulit dalam pelajar pemahaman karena terbisasa
menggunakan metode belajar mengahal. Lagi lagi disinilah peran guru untuk
mengatasi masalah ini. Output dari pembelajaran bukan hanya peserta didik
mendapatkan nilai bagus dalam ujian akhir, namun karakter juga harus
dipertimbangkan.
Model pembelajaran jigsaw, adalah model pembelajaran yang menekankan
pada kelompok belajar peserta didik. Model pembelajaran jigsaw termasuk dalam
model pembelajaran kooperatif, yang mana model pembelajaran kooperatif
menurut Slavin (1995) “ in cooperative learning methods, students work together
in four members teams to master material initially presented by the theacher” 511.
Dalam uraian tersbeut dapat disimpulakn bahwa model pembelajaran kooperatif
adalah model pembelajaran yang menekanka siswa dalam belajar kelompok, yang
mana setiap kelompok terdiri sekitar 4 peserta didik dan setiap kelompok ditintut
memahami materi dengan bantuan guru.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data
yang diperolah adalah study ilmiah, dengan mengumpulkan berbagai data memalui

511

Slavin, R. E. 1992. Cooperative Learning. USA: Allyn & Bacon
923

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

buku, jurnal, maupun internet (web organisasi maupun profesi). Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak, yaitu menyimak
berbagai macam sumber data.
Setelah dikumpulkan data dianalisis, dan membandingkan bebrapa data yang sama
dengan tokoh bebeda, dan mencari data yang relevan dengan jankauan pembaca.
Tahap selanjutnya adalah penyajian hasil analisis data. Hasil analisis disajikan
dalam bentuk karya tulis artikel yang berisi kata-kata biasa yang menjelaskan
permasalahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW
a. Model pembelajaran
Model pembelajaran adalah tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan
oleh guru untuk menyampikan materi pelajaran kepada peserta didik.
Dick & Carey menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan
gabungan dari pengorganisasian antara materi pelajaran, peserta didik,
peralatan (media, alat maupun sumber pembelajaran), serta alokasi
waktu yang diguanakan selama pembalajaran, dengan tujuan yang telah
dijelaskan. Model pembelajaran yang berkembang sejauh ini sangat
beragam, yang mena setiap model pembelajaran memiliki karakteristik,
cara, tujuan, manfaat, kelebihan baik kelemahan masing-masing. Guru
bebas memiliki model pembelajaran manakah yang sesuai untuk
menyampaikan materi pelajaran di kelas, dengan tujuan utama untuk
memudahkan peserta didik dalam menerima materi. Keberagaman
model pembelajaran tersebut terkadang membuat guru kesulitan dalam
menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran,
karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa model pembelajaran
memiliki karakteristik, cara, tujuan, manfaat, kelebihan dan kelemahan
masing-masing.
b. Model pembelajaran kooperatif
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk
menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik adalah model
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pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini didasari oleh teori
kontruktivisme512 yang menekankan bahwa siswa harus berpikir
kreatif513. Model pembelajaran kooperatif adalah jenis model
pembelajaran belajar kolaboratif (collaborative learning) 514, yang
mempunyai ciri:
1) Adanya kerjasama antar peserta didik
2) Memecahkan masalah dengan anggota kelompok
3) Mencapai tujuan tertentu dengan kelompok
4) Andanya ketergantungan antara anggota kelompok
Dalam model pembelajaran koopeartif ini guru berperan sebagai
fasilitator yang

mengarahkan peserta didik

dan membangun

pemahaman peserta didik, sehingga peserta didiklah yang berperan
langsung dalam pembelajaran.
Hal-hal yang dibutuhkan untuk belajaran kooperaif 515 adalah
1) Latian untuk efesiensi
Dalam

belajar

kolaboratif

diperlukan

kerjasama

dan

saling

ketergantungan antar anggota kelompok.
2) Latian untuk interdependensi (saling bergantung satu dengan yang lain)
Ketergantungan didukung dengan cara memberikan peran kepada
setiap anggota kelompok sebagai pengamat, pendorong, perekam,
pengklasifikasi serta memcahkan tugas dengan pembagian sub-sub
bagian
3) Pembagian kerja

Drs. H. Isjoni, Msi., Ph. D. 2009. Pembelajaran Kooperatif (meningkatkan
kecerdasan kemunikasi antar peserta didik. Yogjakarta: Pustaka Pelajar
513
Isjoni. 2007. Cooperative Learning (efektifitas pembelajaran kelompok).
Bandung: Alfabeta
514
Prof. Dr. Sri Anitah, M. Pd. 2009. Teknologi Pembelajaran. Surakarta: Yuma
Pustaka
515
Bruce Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun. 2009. Model Of Teaching (Eighth
edition). Allyn & Bacon one lake street. USA
512
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Sifatnya yang ketergantungan tersebut harus diberikan spesialisasi
dalam bekera, dengan cara pembagian sub bab tertentu kepada peserta
didik, sehingga antar anggota kelompok bisa saling bertukar informasi
4) Struktur tujuan yang kooperatif dan kompetitif
Meskipun bekerja secara berkelompok dan saling ketergantungan,
tetapi tetap saja tidak boleh menghilangkan sifat kompetisi dalam kelas.
Pembelajaran dapat berhasil apabila tujuan pembelajaran tercapai
5) Motivasi (dari dalam dan dari luar)
Salah satu peran peserta didik dalam belajar kooperatif adalah sebagai
pendondorong, mendorong semangat dan memberikan motivasi sesama
teman (saling menguatkan). Selain memberikan penguatan materi
kepada peserta didik, peran guru dalam pembelajaran kooperatif juga
memberikan motivasi kepada peserta didik
c. Model pembelajaran Jigsaw
Areson telah mengembangkan suatu strategi pendidikan yaitu
pendekatan

jigsaw

direncanakan untuk

menggunakan

metode

pembelajaran kooperatif kooperatif di kelas, sedangkan pada tahun
1978 tipe jigsaw diperkenalkan oleh Areson, Blaney, Stephen, Sikes
dan Snap516. Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang
bisa diterapkan disemua tingkat pendidikan dasar bahkan pendidikan
tinggi, karena model ini dapat mempermudah peserta didik dalam
mengembangkan kemampuan kelompok dan memudahkan peserta
didik dalam menerima materi pembelajaran.
Keterbatasan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran yang
disebabkan karena panjangnya materi dapat teratasi dengan model
pembelajaran kooperatif jigsaw ini, karena model ini menekankan
kerjasama antar anggota kelompok dengan adanya pembagian tugas,
adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif jigsaw menurut

Marhamah. 2013. Jigsaw Cooperative Learning: A Viable Teaching-Learning
Strategy?. Vol. 3 No. 7
516

926

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Areson, Blaney, Stephen, Sikes dan Snap pada tahun 1978 517 sebagai
berikut:
1) Siswa dikelompokan menjadi ke dalam 4 anggota tim (nama tim asal)
Dalam pembagian kelompok ini harus terbagi secara heterogen,
alangkah baiknya jika guru sendiri yang membagi kelompok dengan
pertimbangan tertentu, apabila peserta didik dibebaskan dalam memilih
anggota kelompok, maka peserta didik cenderung memilih teman
sesamanya baik etnis, kedekatan maupun kemampuan dan akan
menimbulkan kelompk yang homogen. Mengenai jumlah kelompok
menurut Slavin yang paling efektif antar 4-6 orang di setiap kelompok,
karena jumlah tersebut

lebih sepaham dalam menyelesaikan

permasalahan dibandingkan dengan kelompok < 4 orang atau > 6 orang
2) Setiap orang dalam tim diberikan materi yang berbeda
Misalkan dalam satu materi ada 6 sub bagian, maka satu kelompok
terdiri dari 5 peserta didik, dan masing-masing peserta didik mendapat
1 sub bagian. Peserta didik A sub bagian 1, B sub bagian 2, C sub bagian
3 dan seterusnya
Setiap sub bagian menajadi tanggungjawab peserta didik yang
ditigaskan,

artinya

peserta

didik

dengan

bagiannya

tersebut

mempelajari tentang isi materi tersebut
3) Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/ sub bab
yang sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok pakar)
Dalam kelompok pakar ini, peserta didik berkumpul dengan teman
kelompok lain yang mendapatkan tugas sama, misalkan kelompok 1
peserta didik sub bagian pertama berkumpul dengan peserta didik
kelompok 2, 3, 4 dan 5 yang mendapatkan bagian tugas sub bagian
pertama juga, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 peserta didik sub bagian kedua
berkumpul dan seterusnya. Peserta didik yang berkumpul dalam

Mengduo, Qiao and Jin Xiaoling. 2010. Jigsaw Strategy as a Cooperative
Learners Technique: Focusing in the Language Learners. V.33 No 4
517
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kelompok pakar ini mendiskusikan materi yang ditugaskan secara
bersama-sama
4) Setelah selesai berdiskusi sebagi tim pakar, anggota kelompok kembali
ke tim asal untuk menjelaskan materi secara bergantian
5) Setiap tim pakar mempresentasikan hasil diskusi
Peserta didik yang telah mempelajari materi bersama tim pakar,
selanjutkan

kembali

ke

tim

asal

untuk

mempresentasikan

pembahasannya.
6) Guru memberikan evaluasi sebagai penutup
Guru memberikan posttest untuk menguji kemampuan pesera didik
dalam pembelajaran, serta mencari tahu apakah hasil pembelajaran
sudah tercapai ataupun sebaliknya.
2. KELEBIHAN

DAN

MANFAAT

MODEL

PEMBELAJARAN

KOOPERATIF JIGSAW
a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif jigsaw
Model pembelajaran kooperatif jigsaw yang menekankan kepada
peserta didik untuk belajar kelompok dapat memudahkan siswa dalam
menerima materi pembelajaran yang mempunyai sub bagian banyak.
Ternyata model pembelajaran kooperatif jigsaw mempunyai kelebihan
menurut Shoimin518:
1) Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan, kreatifitas dan
daya pemecahan masalah yang dikehendakinya
2) Hubungan antar guru dan peserta didik dapat dapat berjalan secara
seimbang dan memungkinkan suasana belajar yang lebih akrab dan
harmonis
Selain menjalin keakraban hubungan antar peserta didik, model ini
juga meningkankan hubungan peserta didik dengan guru, karena
model pembelajaran yang mendiri dan menuntut tanggungjawab
peserta didik, maka banyak yang memperlukan bantuan guru
Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurukulum 2013.
Yogjakarta: Ar-Ruzz Media
518
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meskipun sekedar bertanya, disinilah keakraban guru terbentuk,
yang mana terkadang beberapa peserta didik kurang akrab dengan
guru
3) Memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif
Mendorong guru umtuk selalu membuat suasa kegiatan belajar
mengajar yang hidup dan menarik, dalam model ini bukan hanya
peserta didik saja yang aktif dalam pembelajaran, namun guru juga
harus katif mendorong pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi
suasanya jenuh dan bosan dikelas, guru dituntut mencipkan kelas
nyaman dan meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar
4) Mampu memadukan berbagai macam pendekatan belajar, yaitu
pendekatan kelas, pendekatan kelompok dan individu
Ketiga elemen ini bisa tercipta dalam satu model pembelajaran.
Terbukti dari pendekatan kelas, kelas tercipta susasa hidup dan tidak
membosankan. Pendekatan kelompok yaitu peserta didik dapat
berdiskusi

dengan

teman

kelompok

untuk

memcahkan

permasalahan. Presentasi materi ke anggota kelompok merupakan
bukti bahwa model pembelajaran kooperatif jigsaw berhasil dalam
pendekatan individu
b. Manfaat model pembelajaran kooperatif jigsaw
Selain meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerima materi
pelajaran , model ini juga memiliki manddat untuk meningkatkan
softskill peserta didik, diantaranya
1) Meningkatkan kemampuan berbicara 519
Metode diskusi terkadang masih memunculkan kecenderungan
salah satu peserta didik dalam berbicara/berpendapat, namun disisi
lain ada peserta didik yang sama sekali tidak aktif ketika berdiskusi,
bisa karena peserta didik tersebut malu berpendapat, malas dengan
metode belajarnya atau bahkan tidak ada kesempatan untuk
Harnani, Siti Samhati. 2016. Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui
Model Pembelajaran Jigsaw pada Siswa Kelas VII. Junal FKIP UNILA
519
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berpendapat. Berbeda dengan metode tersebut, jigsaw menjawab
keresahan guru mengenai permasalahan itu, adanya pembagian
materi, maka peserta didik harus bertanggungjawab dengan
bagiannya. Ada kesempatan untuk peseta didik mempresentasikan
hasil belajarnya kepada kelompok, disini semua peserta didik
mendapat bagian untuk berbicara.
2) Meningkatkan kemampuan bertanya dan berpendapat520
Selain kemampuan berbicara peserta didik ketika menjelaskan
materi bagiannya, peserta didik terdorong utuk bertanya dan
berpendapat, baik antar peserta didik maupun kepada guru.
KESIMPULAN
Model pembelajaraan kooperatif jigsaw adalah solusi guru untuk mengatasi kurang
pahaman peserta didik dalam memahmi materi yang cukup panjang, karena model
pembelajaran ini yang menekankan kerja kelomopok antar peserta didik.
Disamping itu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Arenson dkk ini
mempunyai banyak kelebihan diantaranya meningkatkan kreatifitas peserta didik
dalam memcahkan masalah, meningkatkan hubungan antar peserta didik dan guru,
memotivasi guru untuk terus aktif dan kreatif serta model ini memadukan 3 hal,
yaitu suasana kelas, kelompok dan individu. Selain mencapai hasil pembelajaran
yang memuaskan, model ini juga mempunyai manfaat untuk peserta didik,
keterampilan berbicara dan keterampilan bertanya serta berpendapat merupakan
manfaat yang dapat diperoleh peserta didik apabila model pembelajaraan kooperatif
jigsaw ini diterapkan dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA
Supriyanto. 2009. Penggunaan Model Pembelajaran Jigsaw Untuk
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STUDI TENTANG SUMBER PEMBELAJARAN PPKn KELAS XII
DALAM RPP KURIKULUM 2013 SMK NEGERI 1 SELO BOYOLALI

Sinta Dewi Prihandini
PPKn FKIP UNS
sintadewi.prihandini@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui penggunaan sumber pembelajaran PPKn
pada RPP kelas XII di SMK N 1 Selo 2) mengetahui seberapa lengkap sumber
pembelajaran pada RPP kelas XII dalam menunjang pembelajaran PPKn di SMK Negri 1
Selo 3) mengetahui cara meningkatkan sumber pembelajaran PPKn kelas XII guna
memaksimalkan pembelajaran di SMK Negeri 1 Selo. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif. Teknik penelitian menggunakan deskripsi kualitatif
yang memanfaatkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan saat proses magang
2. Selain hasil wawancara, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka
mengenai sumber belajar yang dapat memaksimalkan pembelajaran PPKn kelas XII di
SMK N 1 Selo yang didapat dari buku dan jurnal. Hasil yang didapatkan adalah 1)
mengetahui penggunaan sumber pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 1 Selo di 2)
mengetahui seberapa efektif penggunaan sumber pembelajaran PPKn kelas XII di SMK
Negri 1 Selo 3) mengetahui cara meningkatkan sumber pembelajaran PPKn kelas XII guna
memaksimalkan pembelajaran di SMK Negeri 1 Selo

Kata Kunci : sumber belajar, RPP, cara, peningkata, efektif

PENDAHULUAN
Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam Rancangan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal tersebut telah diatur dalam Permendibud no
103 tahun 2014 tentang RPP. Penggunaan sumber belajar tentu saja sangat
mempengaruhi keefektifan proses pembelajaran. Semakin banyak sumber
pembelajaran yang didapat, tentu saja proses pembelajaran akan semakin maksimal
begitupun sebaliknya. Sumber belajar menurut (Degeng, 1990) adalah segala
sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga
mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar
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agar terjadi perilaku belajar.

521

Sedangkan menurut (Molenda, 2008) sumber

belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar
yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendirisendiri maupun dalam
bentuk gabungan untuk menfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja
belajar.522 Sumber belajar dapat dibedakan antara “by design” yaitu semua sumber
secara khusus telah dikembangkan sebagai “komponen sistem pembelajaran” untuk
memberikan fasilitas belajar yang terarah, dan bersifat formal, serta sumber belajar
karena dimanfaatkan “by utilization”, yaitu sumber-sumber yang tidak secara
khusus untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasi, dan
digunakan untuk keperluan belajar 523. (Anitah, 2009). Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang,
bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk
kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Hal yang dapat
dipelajari dari beberapa teori diatas adalah sumber belajar tidak hanya dapat berasal
dari buku, namun juga dari media elektronik. Selain itu lingkungan juga dapat
dijadikan sebagai sarana sumber belajar yang dapat menunjang proses
pembelajaran. Seringkali guru hanya bersifat monoton dengan hanya menggunakan
buku sebagai sumber belajar. Padahal sumber belajar lain seperti media elektronik
dan lingkungan pun tidak kalah efektifnya dengan sumber pembelajaran cetak.
Seharusnya guru dapat menyeimbangkan penggunaan sumber belajar
sehingga tidak hanya sumber belajar cetak saja yang didapatkan siswa, melain
sumber belajar lain seperti media elektorni seperti internet dan lingkungan sekitar.
Namun, senyatanya yang terjadi di SMK N 1 Selo, guru hanya menggunakan media
cetak. Itupun hanya sebatas buku paket dari pemerintah, tanpa menggunakan buku
buku lain terkait pembelajaran PPKn. Berdasarkan latar belakang diatas maka
peneliti

521

mengambil

judul

berupa

“STUDI

TENTANG

I Nyoman Sudana Degeng, Ilmu Pembelajaran: Taksonomi Variabel (Jakarta: Departemen Pendidikan
1990), h. 83.
522 A. Januszewski dan Molenda, Educational Technology: A Definition with Complementary (New York:
Erlbaum Associates. 2008), h. 214. 8
523 Anitah, S. (2009). Teknologi Pembelajaran. Surakarta: Inti Media Surakarta.

SUMBER
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PEMBELAJARAN PPKn KELAS XII DALAM RPP KURIKULUM 2013 DI
SMK NEGERI 1 SELO BOYOLALI”

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan
proses magang 2 yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 di SMK Negeri 1 Selo
Boyolali. Data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Riana
S.Pd selaku guru pengampu mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 1 Selo,
Rancangan Pelaksaan Pembelajaran kelas XII, dan studi pustaka mengenai sumber
belajar dan bagaimana cara memaksimalkan sumber belajar agara pembelajaran
meningkat keefektifannya. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data
secara deskriptif yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan
atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada
maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran PPKn kelas XII
di SMK Negeri 1 Selo Boyolali ?
2. Seberapa lengkap sumber belajar pembelajar kelas XII dalam menunjang
pembelajaran PPKn di SMK N 1 Selo Boyolali ?
3. Bagaimana

cara

meningkatkan

penggunaan

sumber

belajar

pada

pembelajaran PPKn agar kegiatan belajar mengajar semakin maksimal ?

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. SUMBER BELAJAR PPKn KELAS XII DI SMK 1 SELO
Berdasarkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaarn Kelas XII, sumber
belajar yang digunakan adalah :
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o Drs. Agus Sumali,M.M (2007)Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK
Kelas XII, hal 1- 22 Bogor. : Yudhistira
o Budiyanto(2007) Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XII, Hal
1- 50 :Jakarta : Erlangga
o Media cetak dan elektronik
o Lingkungan

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riana selaku guru
pengampu mata pelajaran PPKn kelas XII di SMK N 1 Selo, penggunaan sumber
belajar masih sangat dominan menggunakan media cetak seperti buku dinas saja.
Masih sangat jarang sekali menggunakan sumber belajar berupa media cetak dan
elektronik lain misalnya sumber yang ada di internet dan ebook, maupun sumber
belajar berupa lingkungan.

B. KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR PPKn KELAS XII DI SMK N 1
SELO

Klasifikasi sumber belajar menurut (Richey, 1994) sebagai berikut: (1)
Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain,
biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks pembelajaran,
pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan
kembali oleh pebelajar. Orang: orang tertentu yang terlibat dalam penyimpanan dan
atau penyaluran pesan524 (2) Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering
disebut dengan perangkat lunak. Dalam hal ini bahan berfungsi menyimpan pesan
sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu
segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan IainIain yang dapat digunakan untuk belajar; (3) Alat yang merupakan alat yang sering
disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk
mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan benda524

Barbara B. Seels dan Richey, R.C, Instructional Technology: The Definition and Domains of the Field (Washington,
DC: AECT, 1994), hh. 65-66.
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benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang
berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti
komputer, OHP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan
VCD/DVD; (4) Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman
langkahlangkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain,
teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan
pembelajaran untuk tercapai tujuan pembelajaran; dan (5) Latar yang merupakan
lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan adalah tempat di mana saja
seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka
dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum,
sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya. 525
Dari uraian di atas, dapat diklasifikasikan bahwa sumber belajar ada yang berbasis
manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber belajar berbasis visual, sumber
belajar berbasis audio-visual, dan sumber belajar berbasis komputer.
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sumber belajar meliputi dua yaitu
1) “by design” seperti contohnya adalah buku-buku teks, baik buku dari pemerintah
maupun buku penunjang lainnya, internet dan webquest. Ada juga yang disebut
dengan Sumber pembelajaran terbuka, atau lebih dikenal dengan singkatan bahasa
Inggrisnya, OER (open educational resources), adalah dokumen dan media
berlisensi terbuka yang berguna untuk tujuan pengajaran, pembelajaran,
pendidikan, penilaian, dan penelitian. Namun, sumber pembelajaran yang
digunakan di SMK N 1 Selo yang paling sering digunakan hanya buku buku dari
pemerintah, tidak ada sumber dari buku lain. Penngunaan sumber belajara melalui
media eletronik seperti internet dan ebook pun sangat jarang digunakan. Hal
tersebut dibuktikan dengan : 1) Materi Ajar RPP yang masih berpedoman pada
buku-buku pemerintah seperti buku paket tanpa adanya buku penunjang lain.
Sumber belajar lain seperti e learning, e book dan e journal kurang dimanfaatkan
Selain itu terdapat beberapa sumber belajar yang tidak dicantumkan sumber
asalnya. Itu menandakan bahwa guru kurang variatif dan hanya mengandalkan buku

525

Barbara B. Seels dan Richey, R.C, Ibit, 1994, hh. 67-69
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dan LKS.526 (Faizah, 2012) 2) Wawancara kepada salah satu guru PPKn yang ada
di SMK Negeri 1 Selo. Beliau mengatakan memang rata-rata siswa di SMK tersebut
masih memiliki minat baca yang rendah, sehingga sumber belajar yang dipakai
hanya yang berasal dari guru di sekolah tersebut tanpa adanya inisiatif dari siswa
untuk mencari sumber belajar lain seperti ebook maupun jurnal yang ada di Internet.
Disinilah sumber masalah timbul yaitu kurang maksimalnya penggunaan
sumber belajar baik yang dilakukan oleh guru maupun siswanya. Disini guru hanya
mengandalkan sumber belajar berupa buku-buku pemerintah, disatu sisi murid juga
hanya mengandalkan gurunya sebagai sumber belajar, tanpa mengembangkan atau
mencari tahu sendiri sumber-sumber belajar lainnya. Hal tersebut membuktikan
bahwa sumber belajar masih terbatas, belum lengkap dan belum dipandang sebagai
faktor penting dalam proses pembelajaran. Para guru biasanya mengeluhkan
minimnya biaya untuk meningkatkan penggunaan sumber belajar. sumber belajar
itu sesungguhnya tidak harus mahal, mewah atau berupa barang yang sulit
didapat. Akan tetapi lebih kepada sejauhmana kreativitas dan kemauan para guru
untuk berinovasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada.

C. CARA MENINGKATKAN PENGGUNAAN SUMBER BELAJAR PADA
PEMBELAJARAN PPKN AGAR KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
SEMAKIN MAKSIMAL
Upaya untuk meningkatkan penggunaan sumber belajar di SMK Negeri
Selo guna memaksimalkan proses belajar dapat dilakukan dengan melakukan dua
pendekatan, yaitu pendekatan terhadap guru dan siswanya.
a) Pendekatan dari segi guru
Pemilihan Jenis Sumber Belajar Sumber belajar dalam proses pembelajaran
mempunyai arti yang cukup penting karena ketidakjelasan bahan yang disampaikan
dapat dibantu dengan menghadirkan sumber belajar sebagai perantara527. (Elita,
2012) Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat
526

Faizah, M. N. (2012). Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sains Kelas . Jurnal Penelitian Pendidikan, 11.

527

Elita, P. P. (2012). Pemanfaatan Monumen Perjuangan Bangsal sebagai Sumber Belajar Sejarah Bagi Generasi Muda di Desa
Dalung, Badung . Jurnal Pendidikan, 15.
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disederhanakan dengan bantuan sumber belajar. Sumber belajar dapat mewakili apa
yang kurang mampu diucapkan oleh guru dengan kata-kata atau kalimat tertentu,
dan dengan demikian anak didik lebih mudah mencerna bahan yang dipelajarinya.
Kegunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam
bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).
2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
3) Dengan mengunakan sumber belajar pendidikan dengan cara tepat dan
bervariasi dan dapat diatasi sikap pasif anak didik.
4) Dengan sifat yang unik pada siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan
pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan pendidikan ditentukan sama
untuk siswa maka guru akan banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya itu
diatasi sendiri. 528 (Jailani, 2016) Setelah menentukan pilihan sumber belajar yang
hendak digunakan, maka akhirnya guru dituntut untuk dapat memanfaatkannya
dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang baik belum tentu menjamin
keberhasilan belajar siswa jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik.
Untuk itu, sumber belajar yang telah dipilih dengan tepat harus dapat dimanfaatkan
dengan sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip pemanfaatan sumber belajar. Sumber
belajar mempunyai sifat menyalurkan pesan, merangsang kemauan siswa, maka
seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang
sumber belajar yang digunakannya, meliputi: a. Sumber belajar sebagai alat
komunikasi guru lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. b. Sumber belajar
berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. c. Penggunaan sumber
belajar dalam proses belejar mengajar. d. Hubungan antara metode pengajaran
dengan sumber belajar pendidikan. e. Nilai dan manfaat sumber belajar pendidikan.
f. Memilih dan menggunakan sumber belajar pendidikan. Cara umum untuk
memilihnya adalah sebagai berikut : 1)Ekonomis, yang berarti bahwa Sumber
belajar tidak harus mahal..2) Praktis dan sederhana, sumber belajar harus mudah
digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan

528

Jailani, M. S. (2016). Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Karakter Peserta Didik (Ikhtiar optimalisasi Proses Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI)) . Jurnal Pendidikan Islam, 186-189
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atau alat lain yang sulit diadakan. 3)Mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah
dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang
tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan
4)Fleksibel atau kompatible, sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan
atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk
berbagai tujuan pembelajaran bahkan juga keperluan yang lain 529 (Imran, 2017) .
Mengetahui sebagai jenis alat dan teknik sumber belajar pendidikan. h. Mengetahui
penggunaan sumber belajar pendidikan dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan.
i. Melakukan usaha-usaha inovasi dalam sumber belajar pendidikan. 530 (Asnawir,
2005) Sumber belajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran merupakan
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang
menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesanpesan
dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa
tanpa bantuan sumber belajar maka bahan pengajaran sukar untuk dicerna dan
dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pengajaran yang rumit atau
kompleks. Sumber belajar mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya
tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar
mengajar dengan bantuan sumber belajar mempertinggi kegiatan belajar anak didik
yang akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada tanpa
bantuan sumber belajar. Dalam menggunakan sumber belajar hendaknya guru
memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan sumber belajar tersebut
dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip itu adalah 1) Menentukan sumber
belajar dengan tepat; artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu sumber
belajar manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan
diajarkan, 2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya,
perlu diperhitungkan apakah penggunaan sumber belajar itu sesuai dengan tingkat
kematangan/kemampuan anak didik, 3) Menyajikan sumber belajar dengan tepat;
artinya, tekhnik dan metode penggunaan sumber belajar dalam pengajaran haruslah

529

Imran, S. (2017, September 5). Ilmu Pendidikan. Retrieved from Kriteria Pemilihan Sumber Belajar Yang Berkualitas: https://ilmupendidikan.net/pembelajaran/sumber-belajar/kriteria-pemilihan-sumber-belajar-berkualitas
530 Asnawir, B. U. (2005). Media Pembelajaran. Jakarta: Delia Citra Utama.
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disesuaikan dengan tujuan, bahan metode, waktu, dan sarana yang ada, 4)
Menempatkan atau memperlihatkan sumber belajar pada waktu, tempat dan situasi
yang tepat; artinya, kapan dan dalam situasi mana pada waktu mengajar sumber
belajar digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar mengajar terus
menerus memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu dengan sumber belajar
pengajaran
b) Pendekatan dari segi siswa
Pendekatan dari siswa sendiri sebenarnya juga sangat membutuhkan peran
dari guru. Walaupun ada siswa yang telah memiliki inisiatif sendiri untuk mencari
sumber belajar lain, namun tetap saja sebagian siswa hanya mengandalkan gurunya.
Jadi disini guru dituntut untuk mendorong siswa mencari sendiri sumber belajar
lainnya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Memberi motivasi dan pengertian terhadap siswa bahwa mencari sumber
belajar lain itu penting untuk menunjang proses pembelajaran agar tercapainya
tujuan pembelajaran
2. Guru dapat langsung memberikan tugas untuk mencari sumber belajar lain,
dengan demikian siswa mau tidak mau akan mencari sumber belajar lain yang
kredibel

KESIMPULAN
Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat,
teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan
belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Sumber belajar PPKn kelas XII
di SMK N 1 Selo terdiri dari buku buku cetak dari pemerintah, media ceta,
elektronik serta lingkungan. Namun dalam prakteknya, hanya buku cetak dari
pemerintah yang lebih banyak digunakan. Hal tersebut dibuktikan dengan : 1)
Materi Ajar RPP yang masih berpedoman pada buku-buku pemerintah seperti buku
paket tanpa adanya buku penunjang lain 2) Wawancara kepada salah satu guru
PPKn yang ada di SMK Negeri 1 Selo. Disinilah sumber masalah timbul yaitu
kurang maksimalnya penggunaan sumber belajar baik yang dilakukan oleh guru
maupun siswanya. Disini guru hanya mengandalkan sumber belajar berupa buku-
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buku pemerintah, disatu sisi murid juga hanya mengandalkan gurunya sebagai
sumber belajar, tanpa mengembangkan atau mencari tahu sendiri sumber-sumber
belajar lainnya. Untuk itu dibutuhkan upaya agar penggunaan sumber belajar dapat
dilakukan secara maksimal yaitu pendekatan dari guru dan pendekatan dari siswa.
SARAN
Guru sebagai pengajar sebaiknya menambah lagi referensi buku dalam
mengajar PPKn di SMK N 1 Selo. Buku-buku tersebut tidak hanya buku paket yang
berasal dari pemerintah, namun buku lain yang memuat materi yang sedang
diajarkan. Penggunaan sumber belajar lain seperti media cetak seperti Koran, media
elektronik seperti internet dan ebook, maupun lingkungan harus ditingkatkan lagi.
Pendekatan dari siswa sendiri sebenarnya juga sangat membutuhkan peran dari
guru. Memberi motivasi dan pengertian terhadap siswa bahwa mencari sumber
belajar lain itu penting untuk menunjang proses pembelajaran agar tercapainya
tujuan pembelajaran. Guru dapat langsung memberikan tugas untuk mencari
sumber belajar lain, dengan demikian siswa mau tidak mau akan mencari sumber
belajar lain yang kredibel
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) faktor penyebab ketidaklengkapan komponen
RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016, 2) dampak
ketidaklengkapan komponen RPP terhadap pembelajaran di kelas, dan 3) kompetensi guru
PPKn SMPN 1 Wonogiri dalam menyusun komponen RPP berdasarkan Permendikbud No.
22 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian
di SMPN 1 Wonogiri. Subjek penelitian adalah guru PPKn. Teknik pengumpulan data
dengan studi pustaka berupa kajian literature dari buku, jurnal dan sumber internet,
observasi berupa pengamatan langsung di sekolah, wawancara terhadap guru, dan
dokumentasi berupa RPP. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis
data interaktif yang ditempuh melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor
penyebab ketidaklengkapan komponen RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri berdasarkan
Permendikbud No 22 Tahun 2016 adalah tidak adanya tujuan pembelajaran. Penyusunan
komponen dan sistematika RPP SMPN 1 Wonogiri masih mengacu pada Permendikbud
No. 103 tahun 2014. Ketidaklengkapan komponen RPP khususnya komponen tujuan akan
berdampak pada pembelajaran yang menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi
tidak efektif. Kompetensi pedagogik guru SMPN 1 Wonogiri sudah baik karena secara
keseluruhan RPP sudah sesuai dengan struktur RPP Kurikulum 2013 namun
penyusunannya belum berdasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Hal ini terjadi
karena kurang tanggapnya guru terhadap perubahan aturan yang baru yaitu Permendikbud
No. 22 Tahun 2016 sehingga RPP tersebut tidak maksimal dalam kelengkapan
komponennya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa
adaya upaya dari guru PPKn SMPN 1 Wonogiri untuk senantiasa menyesuaikan
penyusunan RPP berdasarkan peraturan terbaru.
Kata Kunci: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Permendikbud No. 22 Tahun 2016,
Kurikulum 2013

PENDAHULUAN
Pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sangatlah membutuhkan peran
pendidik (terutama guru) yang profesional sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan “jabatan atau profesi guru sebagai pendidik merupakan salah satu
jabatan profesional”. Diantara komponen-komponen sistem pendidikan, sumber
daya manusia yang selama ini mendapat perhatian lebih banyak adalah tenaga guru.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa guru dituntut
memiliki empat kompetensi, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
pendidikan profesi.
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Kompetensi yang terkait langsung dengan perencanaan pembelajaran
adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merujuk kepada
kemampuan guru untuk mengelola proses belajar, mengajar, termasuk di dalamnya
perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa
sebagai individu-individu531. Perencanaan pembelajaran inilah yang akan menjadi
fokus untuk membahas RPP. Rencanaan pelaksanaan pembelajaran adalah suatu
upaya menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah dan daerah.
Menurut Philip Combs perencanaan program pembelajaran merupakan
suatu penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara
sistematis532. Kurikulum 2013 revisi menghendaki penyusunan komponenkomponen RPP tersebut berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016 Tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendikbud No. 22
Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah komponen
RPP ini terdiri atas: (a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, (b) identitas
mata pelajaran atau tema/subtema, (c) kelas/semester, (d) materi pokok, (e) alokasi
waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD, (f) tujuan
pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja
operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan, (g) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, (h)
materi pembelajaran, (i) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai
KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai,
(j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran, (k) sumber belajar, dapat berupa buku, media
cetak dan elektronik, dll, (l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui
tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan (m) penilaian hasil pembelajaran.
531

Z. I. Sari, Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru Dengan Kinerja Mengajar Guru di SDIT
Nurul Falah Kec. Tambun Kab. Bekasi. Jurnal Pedagogik. Vol. 2. No. 1, 2014, hlm. 49.
532
E. Kurniawati, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia Dengan Pendekatan
Tematis, Jurnal Inspirasi Pendidikan. Vol. 2. No. 4, 2009, hlm. 27.
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Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan adanya RPP yang tidak
memuat komponen tujuan pembelajaran, hal itu diketahui pada saat peneliti
mengadakan analisis terhadap RPP yang dibuat oleh guru PPKn di SMPN 1
Wonogiri. Atas dasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Studi Tentang Komponen RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran) PPKn SMPN 1 Wonogiri Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun
2016”. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu 1) apa faktor
penyebab ketidaklengkapan komponen RPP SMPN 1 Wonogiri?, 2) bagaimana
dampak ketidaklengkapan komponen RPP terhadap pembelajaran di kelas?, dan 3)
bagaimana kompetensi guru PPKn SMPN 1 Wonogiri dalam menyusun komponen
RPP berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016?. Sehingga tujuan dari
makalah ini adalah untuk mengetahui faktor ketidaklengkapan komponen RPP
PPKn SMPN 1 Wonogiri, mengetahui dampak ketidaklengkapan komponen RPP
terhadap pembelajaran di kelas, dan mengetahui kompetensi guru PPKn SMPN 1
Wonogiri dalam menyusun komponen RPP berdasarkan Permendikbud No. 22
Tahun 2016.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di SMPN 1 Wonogiri yang beralamat di
Jalan Kepodang V, Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa
Tengah. Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Mei 2017. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan
pemaparan yang bersifat aktual mengenai studi komponen RPP SMPN 1 Wonogiri
berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Subyek penelitian ini adalah guru
PPKn SMPN 1 Wonogiri dan obyeknya komponen RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka berupa kajian
literature dari buku, jurnal dan internet, observasi berupa pengamatan langsung di
sekolah, wawancara terhadap guru, dan analisis dokumen berupa RPP. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif yang ditempuh
melalui pertama, pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap
guru PPKn SMPN 1 Wonogiri dan analisis dokumen berupa RPP. Kedua, reduksi
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data dilakukan pada hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi
serta data dari RPP, setelah diseleksi dibuat uraian dan akhirnya dibuat kesimpulan.
Ketiga, penyajian data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang
telah direduksi atau telah digolong-golongkan diatas kemudian disajikan dalam
bentuk teks yang dijelaskan ke dalam uraian-uraian naratif berdasarkan
sistematikanya, agar dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang
disajikan dalam penelitian. Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu
sesuatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan yang ditinjau
sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan
kecocokannya.

HASIL dan PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Komponen RPP PPKn SMPN 1
Wonogiri Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016
Hasil analisis terhadap RPP yang disusun oleh guru PPKn SMPN 1
Wonogiri menunjukan bahwa, faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan
komponen RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri karena tidak adanya komponen tujuan
pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa penyusunan komponen RPP PPKn SMPN 1
Wonogiri belum berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yang
mengharuskan adanya komponen tujuan pembelajaran dalam RPP. Komponen RPP
PPKn SMPN 1 Wonogiri dalam penyusunannya masih berdasarkan pada
Permendikbud No. 103 tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah dengan munculnya KI pada RPP dan tidak munculnya
tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn SMPN 1
Wonogiri komponen yang tidak sesuai tersebut disebabkan karena ketergesaan
Kurikulum 2013 revisi sehingga guru tidak mengetahui ternyata KD pada
implementasi K13 direvisi dan harus menggunakan Penyusunan Komponen pada
Permendikbud No. 22 tahun 2016.
Tetapi, pada dasarnya kurikulum hanyalah instrumen yang bukan segalanya,
meskipun punya arti dalam menentukan kualitas pendidikan. Bagi yang percaya
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bahwa kunci sukses pendidikan ada di tangan guru, kontroversi soal kurikulum tak
terlalu merisaukan533. Guru-guru yang inspiratif, tak peduli menggunakan
kurikulum apa, akan menghasilkan anak-anak yang lebih kreatif tentunya. Menurut
mantan Menteri Pendidikan Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies
Baswedan, “Perlu digaris bawahi pemerintah bukan gonta-ganti kurikulum, tapi ini
masalah kesiapan saja," tandasnya 534. Pada kurikulum 2013, kata Anies, proses
belajar mengajar yang dijalani akan lebih rumit. Guru dituntut untuk lebih kreatif
dalam mengajar dan harus bisa menjadi teladan bagi siswa.
Tujuan pembelajaran yang tidak dicantumkan dalam RPP tersebut
menunjukkan guru belum merumuskan tujuan secara jelas pada saat perencanann
pembelajaran. Jika guru tersebut profesional dan memiliki kompetensi pedagogik
yang bagus, tentu ia akan segera melakukan pembaharuan dan menyesuaikan
dengan komponen RPP Permendikbud terbaru.
Dampak Ketidaklengkapan Komponen RPP Terhadap Pembelajaran di Kelas
RPP yang baik adalah RPP yang memiliki komponen penyusun lengkap dan
sistematis sehingga mampu mewakili setiap kegiatan pembelajaran yang mengarah
pada tercapainya tujuan pendidikan nasional535. Sayangnya, di lapangan banyak
ditemukan guru yang menyusun RPP tidak sesuai dengan ketentuan, salah satunya
terjadi pada RPP PPKn di SMPN 1 Wonogiri yang didalamnya tidak terdapat tujuan
pembelajaran. How to Be an Effective Teacher (1) an effective teacher has positive
expectations for student success; and lesson plan reflects such expectations, (2) an
effective teacher knows how to design lessons for student mastery; which is
reflected in lesson plan, and (3) an effective teacher is an extremely good classroom

533

M. Sunyoto, Guru Inspiratif Mengatasi Kurikulum, (2014, Desember 21), dipetik April 19,
2018, dari Okezone News: https://news.okezone.com/read/2014/12/21/65/1082146/guru-inspiratifmengatasi-kurikulum
534
M. W. Sugianto, Penerapan Kurikulum 2013 Tergantung Kesiapan Guru dan Sekolah, (2014,
Desember 10), dipetik April 21, 2018, dari Sindonews.com:
https://nasional.sindonews.com/read/935194/144/penerapan-kurikulum-2013-tergantung-kesiapanguru-dan-sekolah-1418182031
535
A. Kusumastuti, Faktor-Faktor Penghambat Guru Dalam Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada
Pembelajaran Akuntansi di SMK Negeri 3 Surakarta. Jurnal Tata Arta UNS. Vol. 2. No. 1, 2016,
hlm. 124.
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manager; which is possible via good time management during class time and that
is possible only by effective implementation of a good lesson plan536.
Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam
rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Dari tahap inilah ditentukan apa
dan bagaimana harus melakukan tahap lainnya. Apa yang dirumuskan dalam tujuan
pembelajaran menjadi acuan untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan
media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran537. Tanpa tujuan yang jelas,
pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak
efektif.
Penyusunan tujuan pembelajaran sangatlah penting karena memuat unsurunsur ABCD, yang berasal dari empat kata sebagai berikut 538:
A = Audience (pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa).
B = Behavior (perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik
setelah selesai mengikuti proses pembelajaran).
C = Condition (kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat
peserta didik diuji kinerja belajarnya).
D = Degree (derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai
peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar).
Lebih rinci dampak tidak adanya tujuan pembelajaran maka guru akan
kesulitan dalam: (1) menentukan tujuan proses pembelajaran, (2) menentukan
persyaratan awal pembelajaran, (3) merancang strategi pembelajaran, (4) memilih

536

V. Cicek, Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in U.S. and Turkish
Kingdergarten thru 12th Grade Public School System: A Comparative Study, International
Journal of Teaching and Education. Vol. 2. No. 2. 2014, hlm. 11, diakses tanggal 18 April 2018
dari http://www.iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/pp10-20ijote_V2N2.pdf.
537
B. T. Siswanto, Standar Kompetensi dan Perumusan Tujuan Pembelajaran, Jurnal Ilmu
Pendidikan, Vol. 1, No. 3, 2010, hlm. 7.
538
F. A. Hariyanto, Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Mengembangkan RPP
Berdasarkan Kurikulum 2013 dengan Menggunakan "Bloom's Taxonomy Cognitive Domain
Learning Stages" pada Mahasiswa Semester VI FKIP Bahasa Inggris Universitas Kanjuruhan
Malang, Jurnal Inspirasi Pendidikan. Vol. 4. No. 24, 2014, hlm. 434, diakses tanggal 20 April
2018 dari
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwjFi97x6_zWAhXEGpQKHRCPCzkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fejournal.unik
ama.ac.id%2Findex.php%2Fjrnspirasi%2Farticle%2Fdownload%2.
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media pembelajaran, (5) menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, dan (6)
melakukan tindakan perbaikan pembelajaran539.
Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru PPkn SMPN 1 Wonogiri Dalam
Menyusun Komponen RPP Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016
Competence is the ability of a person to exercise or perform a job or task
that is based on skills, knowledge and attitudes supported by work in accordance
with the demands of the job540. Kemampuan-kemapuan guru dalam bekerja
tercermin pada kinerja guru. Guru yang mempunyai kinerja yang baik akan mampu
untuk menguasai karakteristik siswa, menguasai teori belajar, memfasilitasi potensi
siswa, dan berkomunikasi dengan baik. Guru yang mempunyai kinerja baik akan
secara tidak langsung kinerjanya menjadi meningkat dan maksimal, sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Professor John Hattie dari University of Auckland, faktor dominan penentu prestasi
siswa adalah: (1) karakteristik siswa (49%), serta (2) guru (30%), (3) lain-lain
(21%). Beberapa penelitian lain juga memperlihatkan besarnya pengaruh
kemampuan guru terhadap hasil pendidikan541.
Kompetensi yang terkait langsung dengan RPP adalah kompetensi
pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merujuk kepada kemampuan guru untuk
mengelola proses belajar, mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan dan
pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa sebagai individuindividu. Kemampuan pedagogik adalah salah satu kunci keberhasilan mendidik.
Guru yang memiliki kompetensi yang tinggi mungkin tidak akan mencapai hasil
maksimal tanpa didukung oleh kemampuan pedagogik yang memadai. Berdasarkan
potret kondisi guru di Indonesia yang sebagian besar berdasarkan hasil uji
kompetensi Guru 2015, hasil kemampuan pedagogik guru Indonesia yang masih
539

G. B. Mahesa, Perencanaan Pembelajaran Oleh Guru di SMP Negeri 23 Padang Dalam Setting
Inklusi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol. 2. No. 3, 2013, hlm. 295.
540
A. Hakim, Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional
Competence and Social On the Performance of Learning, The International Journal of
Engineering and Sciences (IJES). Vol. 4. No. 2, 2015, hlm. 3, diakses tanggal 20 April 2018 dari
http://www.theijes.com/papers/v4-i2/Version-3/A42301012.pdf.
541
R. Hurriyati, Kualitas Guru Kita. (2016, Mei 4), dipetik April 19, 2018, dari Pikiran Rakyat:
http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/05/04/kualitas-guru-kita-368286
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relatif rendah (56.59%) menunjukkan bahwa masih perlu usaha-usaha keras untuk
meningkatkan kemampuan ini, terutama di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang
mencetak guru542.
RPP ini masuk dalam kompetensi pedagogik dalam aspek perencanaan.
Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

untuk

memahami

landasan

kependidikan, menerapkan teori pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran
berdasarkan karakteristik peserta didik, menyusun rancangan pembelajaran
berdasarkan strategi yang dipilih, menyiapkan materi ajar sesuai dengan
kompetensi yang ingin dicapai, menata latar (setting) pembelajaran dan
melaksanakan pembelajaran yang kondusif543. Cara penyususnan RPP dapat
menentukan tingkat kompetensi pedagogik seorang guru. Semakin tinggi kualitas
guru dalam menyusun RPP maka kompetensi pedagogik yang dimiliki guru maka
semakin tinggi begitu pula sebaliknya.
Hasil analisis RPP guru PPKn SMPN 1 Wonogiri menunjukan bahwa secara
keseluruhan sudah sesuai dengan struktur RPP Kurikulum 2013 namun
penyusunannya belum berdasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016
mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. Komponen RPP
penyusunannya masih berdasarkan pada Permendikbud No. 103 tahun 2014
Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
dikarenakan munculnya KI pada RPP dan tujuan pembelajaran. Komponen yang
tidak sesuai tersebut disebabkan karena ketergesaan Kurikulum 2013 revisi
sehingga guru tidak mengetahui ternyata KD pada implementasi K13 direvisi dan
harus menggunakan Penyusunan Komponen pada Permendikbud No. 22 tahun
2016. Kompetensi pedagogik guru SMPN 1 Wonogiri sudah baik karena secara
keseluruhan RPP sudah sesuai dengan struktur RPP Kurikulum 2013 namun
penyusunannya belum berdasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Hal
ini terjadi karena kurang tanggapnya guru terhadap perubahan aturan yang baru
542

Hurriyati, Loc. Cit.

543

H. Abdullah, Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian Terhadap Kinerja
Dosen Fakultas Teknik Unnes, Jurnal Pendidikan. Vol. 2. No. 23, 2013, hlm. 21, diakses tanggal
20 April 2018 dari http://lib.unnes.ac.id/19139/1/5401408092.pdf.
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yaitu Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sehingga RPP tersebut tidak maksimal
dalam kelengkapan komponennya.

KESIMPULAN
Hasil analisis RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri menunjukan bahwa komponen
RPP SMPN 1 Wonogiri tidak sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016
karena tidak adanya tujuan pembelajaran. Penyusunan komponen dan sistematika
RPP PPKn SMPN 1 Wonogiri masih mengacu pada Permendikbud No. 103 tahun
2014. Ketidaklengkapan komponen RPP khususnya komponen tujuan akan
berdampak pembelajaran menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi
tidak efektif. Kompetensi pedagogik guru SMPN 1 Wonogiri sudah baik karena
secara keseluruhan RPP sudah sesuai dengan struktur RPP Kurikulum 2013 namun
penyusunannya belum berdasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Hal
ini terjadi karena kurang tanggapnya guru terhadap perubahan aturan yang baru
yaitu Permendikbud No. 22 Tahun 2016 sehingga RPP tersebut tidak maksimal
dalam kelengkapan komponennya.
Adapun saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu
perlunya peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dan mengikuti perkembangan ketentuan Permendikbud
terbaru yaitu Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah. Guru juga hendaknya sering mengikuti seminar atau
pendidikan

dan

latihan

profesi

guru

(PLPG)

untuk

meningkatkan

keprofesionalannya dan kompetensi pedagogik sebagai guru.
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PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN SISWA
MENAATI TATA TERTIB SEKOLAH
Suryani Federawati
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) keadaan siswa dalam menaati peraturan yang
berlaku di sekolah (2) peran guru khususnya Guru PPKn dalam mengatasi masalah tata
tertib sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari
informan, tempat, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara dan observasi. Hasil
yang akan dicapai dari penelitian ini adalah (1) masih banyak siswa yang belum sadar akan
peraturan tata tertib sekolah, masih banyak ditemukan meja dan tembok yang di coret –
coret meskipun dalam tata tertib sudah dijelaskan larangan merusak sarana dan prasarana
sekolah termasuk mengotori dengan mencoret – coret tembok maupun meja kursi. (2)
selain itu masih banyak siswa yang melanggar tata tertib sekolah yang lain ialah larangan
membawa kendaraan bermotor ke sekolah bagi yang belum memiliki SIM. (3) guru sudah
melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan siswa dan memberi sanksi bagi siswa yang
melanggar tata tertib tersebut.
Kata kunci : kesadaran, tata tertib, peran guru

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada
siswa-siswanya. Lembaga pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal.
Berbeda halnya dengan keluarga dan masyarakat yang memberikan pendidikan
secara informal. Sistem pendidikan di Sekolah menjadi institusi utama yang
mempengaruhi perkembangan dan proses sosialisasi siswa. Sekolah sebagai
lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk
aturan. Salah satunya adalah aturan sekolah yang disebut dengan tata tertib. Siswa
dituntut untuk mentaati tata tertib sekolah di dalam menuju keberhasilan proses
belajar mengajar, membentuk karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung
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jawab sejalan dengan tujuan pendidikan dalam membentuk watak yang bermanfaat
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 544
Peraturan sekolah dibuat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah,
mengontrol diri, dan bertanggung jawab serta berperilaku sesuai dengan tuntutan
lingkungan sekolah yang mengatur hal yang telah di tetapkan dalam tujuan
pendidikan Nasional guna membentuk siswa berwatak membangun bangsa, seperti
contohnya menaati peraturan Sekolah, siswa menghormati guru,

bersikap

menghormati teman sekolah, tidak menghina teman, menciptakan situasi kelas yang
aman dan tertib dan menghindari atau menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak
baik atau perbuatan jahat.545. Purnamasari (2004) menyebutkan sistem pendidikan
di sekolah mengajarkan anak didik tentang nilai-nilai budaya, tata nilai ataupun
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan setiap sekolah mempunyai cara
yang berbeda-beda dalam memberikan materi.
Pada era globalisasi telah membuat perubahan yang signifikan dan telah
menjadikan perubahan moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola
perilaku yang menyimpang. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan siswa di
sekolah seperti menyontek, bertengkar, membolos, merokok, mencuri, tawuran
dan obat-obatan terlarang. Hal ini menimbulkan terjadinya konflik batin antara
ajaran moral dan norma masyarakat dengan keinginan yang tertanam dalam diri
remaja, sehingga menurut ilmu psikologis akan menyebabkan kecemasan dan
ketegangan dalam dirinya. Sistem pendidikan di Sekolah menjadi institusi utama
yang mempengaruhi perkembangan dan proses sosialisasi anak

546

. Banyak

ditemukan pelanggaran peraturan sekolah di kalangan siswa terutama siswa

544

Arikunto, S. (1993). Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta: Rineka
Cipta.
545
Ariwibowo, A. N. (2010). KESADARAN HUKUM DI KALANGAN PELAJAR
SMA. Jurnal Kesadaran Hukum.
546
Firmansyah, S. (2017). PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN NILAI MORAL YANG TERKANDUNG DI
DALAM MATERI DEMOKRASI DI KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN
BENGKAYANG. jurnal pendidikan kewarganegaraan.
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SMA/SMK, salah satunya ialah masih ditemukan banyak siswa yang mencontek
saat ulangan, merusak sarana prasarana sekolah misalnya mencoret meja dan
tembok, merokok di sekolah, datang terlambat dan masih banyak lagi. Peran guru
PPKn dalam hal ini ialah untuk mendidik siswa lebih dari sekedar pemberian materi
dalam kelas, mendidik berarti membangun karakter untuk mempersiapkan
sumberdaya manusia yang unggul lahir dan batin yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. 547 Dengan latar belakang seperti di
atas, maka penulis mengangkat judul “Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan
Kesadaran Hukum Siwa Menaati Tata Tertib Sekolah” untuk dijadikan bahan
masalah makalah proposl seminar ini.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan
permasalahan sebagai berikut : bagaimana keadaan siswa dalam menaati peraturan
yang berlaku di sekolah dan bagaimana peran guru khususnya Guru PPKn dalam
mengatasi masalah tata tertib sekolah yang masih diabaikan siswa.

TUJUAN
Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui keadaan siswa dalam menaati
peraturan yang berlaku di sekolah dan bagaimana peran guru khususnya Guru PPKn
dalam mengatasi masalah tata tertib sekolah yang masih diabaikan siswa.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu Metode
Diskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunaka dua sekolah yang menjadi subjek
penelitian dengan data yang diperoleh berasal dari pengamatan oleh penulis secara
langsung saat menjadi siswa di SMK Negeri 1 Wonosobo, serta dari hasil
wawancara dengan narasumber Guru PPKn di SMK Ganesha Tama Boyolali.

547

Irwansa. (2013, Agustus Rabu). ANALISIS PELAKSANAAN TATA TERTIB
SEKOLAH PADA SISWA DI SMK NEGERI 1 MAKASSAR. Jurnal Tomalebbi, 10.
Diambil kembali dari rezaijoeitam.blogspot.co.id
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Tempat Penelitian

: SMK Ganesha Tama Boyolali dan SMK Negeri 1

Wonosobo
Waktu Penelitian

:

•

SMK Ganesha Tama Boyolali

: 10 Mei 2017

•

SMK Negeri 1 Wonosobo

: Tahun 2015

Subjek penelitian

: siswa SMK Ganesha Tama Boyolali dan siswa SMKN 1

Wonosobo
Objek Penelitian

: kesadaran siswa SMK Ganesha Tama Boyolali dan siswa

SMKN 1 Wonosobo dalam menaati tata tertib sekolah. Penggalian data yang
digunakan dalam penelitian ini ialah antara lain wawancara dan observasi
(pengamatan). Wawancara dilakukan dengan narasumber Ibu Rara selaku Guru
PPKn kelas X dan XI SMK Ganesha Tama Boyolali. Selain wawancara, data
didapat dari pengamatan secara langsung terhadap siswa SMKN 1 Wonosobo.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Siti Melchaty (1990: 151), “Tata tertib adalah peraturan- peraturan
yang

mengikat

seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan,

ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut”.548
Meskipun setiap sekolah memiliki tata tertib untuk siswanya, namun tidak sedikit
siswa yang melanggara aturan tersebut, hal ini merupakan masalah yang pasti
terjadi di setiap sekolah. Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Ibu Rara guru
PPKn SMK Ganesha Tama Boyolali dan pengamatan di lingkungan sekolah SMKN
1 Wonosobo, ternyata pelanggaran yang dilakukan siswa cenderung sama, yakni
masih banyak ditemui siswa yang terlambat dating ke sekolah, siswa yang bolos
jam pelajaran dan memilih ke kantin atau bahkan keluar sekolah, banyaknya
tembok dan meja kursi yang dicoret – coret oleh siswa. Tidak hanya itu, siswa juga
melakukan pelanggaran aturan sekolah yang sekaligus aturan hukum, yakni dengan
mengendarai kendaraan bermotor menuju sekkolah tanpa memiliki SIM,
548

Melchaty, Siti. 1990. Pengantar dan Pendekatan Praktik. Jakarta: Ganeca Exact
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pelanggaran ini banyak terjadi pada siswa kelaas X dan XI sebagian yang usia
mereka masih dibawah ketentuan. Pelanggaran menurut Tarmizi adalah “tidak
terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu
penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa,
baik di didalam mauipun di luar sekolah”.549
Siswa yang lebih banyak melakukan pelanggaran ialah siswa kelas XI
dimana Ibu Rara mengatakan bahwa jika siswa kelas X masih cenderung pendiam
dan takut, sedangkan siswa kelas XI yang sudah mulai berani melakukan
pelanggaran. Namun jika untuk kesopaanan siswa kepada guru Ibu Rara
menjelaskan siswa – siswa SMK Ganesha Tama sangat menghormati guru dan
teman – temannya. Peran Guru PPKn dalam kasus ini sangat penting, terlebih
masalah ketertiban merupakan masalah dari individu sendiri, dimana ketika kita
memiliki moral yang baik kita akan takut untuk melakukan hal – hal yang
menyimpang, seperti halnya melakukan pelanggaran hukum maupun aturan
sekolah. Guru PPKn tidak hanya sebagai guru mata pelajaran yang hanya
menyampaikan materi di dalam kelas, namun diluar itu seorang Guru PPKn
mempunyai ntanggung jawab besar atas siswanya, terutama dalam hal bersikap dan
berbicara. Guru PPKn memiliki tugas untuk memperbaiki moral siswa dalam hal
apapun, menjadikan siswa sebaagai manusia yang bertaqwa, manusia yang sadar
hukum, manusia yang menaati peraturan dan menjauhi semua larangan demi
terciptanya suasana yang nyaman dan damai.
Faktor yang menyebabkan siswa banyak melakukan pelanggaran ialah salah
satunya tidak adanya kesadaran bagi siswaa tersebut bahwa aturan itu penting bagi
kehidupan mereka sendiri, selain itu pengaruh pergaulan juga sangat
mempengaruhi perilaku dan kebiasaan siswa. 550 Dari pernyataan beberapa siswa
bahwa mereka membolos jam pelajaran dikarenakan merasa bosan, mereka kurang
menyukai mata pelajaran tersebut, selain masalah dengan ketidak sukaan siswa
549

Tarmizi, Ramadhan. (2010). Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Oleh Siswa. Diambil kembali
dari https://tarmizi.wordpress.com/
550
Sulrahman, R. (2013, Agustus Rabu). MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM
DIKALANGAN PELAJAR. Diambil kembali dari http://rezaijoeitam.blogspot.co.id
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terhadap mata pelajaran tertentu, siswa juga kurang suka dengan gurunya, dan
kurangnya kegetasan dari guru yang dapat membuat siswa takut. Selain itu, faktor
penyebab siswa sering terlambat sebagian besar kebiasaan dari siswa yang
berangkat sekolah tidak lebih awal namun dipas jamnya, dengan keadaan macet
setiap paginya dan lamanya kendaraan umum yang ditumpanginya. Dampak yang
dapat dirasakan ialah siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran dan menyebabkan
penurunan nilai ulangan mereka. Selain pelanggaran di atas, faktor lain yang
menyebabkan siswa melanggar aturan seperti merusak sarana prasarana ialah dari
kecerobohan siswa sendiri, siswa yang kurang berkonsentrasi saat dikelas tidak
memperhatikan guru cenderung akan melakukan hal – hal yang membuatnya
mempunyai kegiatan, seperti menulis – nulis di meja ataupun kursi kelas. hal ini
merusak sarana dan prasarana sekolah yang merugikan pihak sekolah.
Peraturan di sekolah dijelaskan bahwa siswa dilarang untu merusak sarana dan
prasarana sekolah, siswa wajib mengenakan seragam secara lengkap, siswa wajib
datang ke sekolah tepat waktu, siswa dilarang membawa benda – benda tajam,
siswa dilarang merokok di area sekolah, dan siswa yang belum memiliki SIM
dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Namun banyak sitemukan
siswa khususnya kelas X dan XI yang masih dibawah umur mengendarai sepeda
motor ke sekolah dan belum memiliki SIM.
Dari permasalahan – permasalahan tersebut, sekolah menerapkan sanksi
bagi semua siswa yang melanggar aturan sekolah. Sanksi tersebut diadakan guna
untuk membuat jera para siswa yang melanggar aturan sekolah. Seperti contoh
sanksi yang berlaku di SMKN 1 Wonosobo yakni siswa yang terlambat diberi
sanksi dengan meminta surat kepada guru BK dan mendapat poin pelanggaran dari
sekolah serta tidak dibolehkan untuk mengikuti mata pelajaran pada jam pertama.
Untuk siswa yang melanggara aturan membawa kendaraan bermotor tanpa
memiliki SIM ada satpam yang tiap hari mengontrol siswa dan memberi sanksi bagi
yang ketahuan tidak memiliki SIM dengan dibocori ban sepeda motor mereka..
Sanksi tersebut dilakukan oleh Guru PPKn bersama dengaan Guru BK dan dibantu
oleh satpam sekolah. Dengan adanya sanksi diharap siswa dapat menjauhi
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pelanggaran aturan sekolah, dan diharapkan dapat membuat jera para siswa yang
biasa melanggar aturan sekolah tersebu, sehingga dapat menciptakan suasana
sekolah yang nyaman dan aman.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di dua sekolah yakni SMKN 1 Wonosobo dan SMK
Ganesha Tama Boyolali bahwa pelanggaran tata tertib sekolah masih menjadi
masalah yang terjadi di setiap sekolah. Tidak sedikit siswa yang melanggar aturan
yang berlaku seperti, terlambat ke sekolah, membolos jam pelajaran, membawa
kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM, serta merusak sarana prasarana
sekolah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran siswa mengenai
pentingnya aturan bagi kehidupan mereka, faktor lain yang mempengaruhi adalah
pergaulan siswa dan kebiasaan buruk siswa. Dalam hal ini guru berupaya untuk
menguranngi tingkat pelanggaran bagi siswa dengan menerapkan beberapa sanksi
yang diharapkan dapat membuat siswa menjadi jera dan takut untuk melakukan
pelanggaran kembali.
SARAN :
Dari uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Sekolah harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan di sekolah.
2. Sanksi yang diberikan harus yang memberatkan bagi siswa sehingga siswa
takut untuk melanggar aturan
3. Guru seharusnya selalu mengontrol gerak – gerik siswa dan dapat langsung
menegur siswa apabila melihat siswa yang berbuat pelanggaran
4. Bagi siswa yang sudah sering melakukan pelanggaran secara berulang – ulang
ada baiknya jika sekolah memanggil orang tua siswa untuk bersama – sama
membimbing siswa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Buku :
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STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
( Studi di SMK Negeri 1 Selo Boyolali Tahun 2017 )

Novita Taya Sara
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Novita_tayasara@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Mengetahui faktor penyebab siswa di SMK Negeri
1 Selo dalam pembelajaran PPKn kesulitan untuk berpikir kritis, 2) Mengetahui
Bagaimana strategi yang dapat digunakan guru PPKn dalam mengembangkan
kemampuan siswa untuk berpikir kritis.Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian studi kasus Sumber data
diperoleh obsevasi , wawancara, kepustakaan dan Jurnal. Hasil analisis data
kemudian disimpulkan sesuai perumusan permasalahan penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan siswa di SMK Negeri 1 Selo
dalam pembelajaran PPKn kesulitan untuk berpikir kritis meliputi faktor internal
seperti Siswa masih memiliki pemahaman bahwa belajar adalah proses menerima
dan mengingat, Dalam proses pembelajaran siswa hanya mencatat materi yang telah
diajarkan oleh guru PPKn dan materi tersebut cenderung untuk dihafalkan, Siswa
masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pemikiran kritis tentang
gagasannya,Masih kurangnaya kemampuan berkomunikasi siswa dan kurangnya
penguasaanmateri dalam diri siswa karena siswa lebih sering untuk menghafalkan
materi. Sementara faktor eksternal meliputi Guru PPKn belum Sepenuhnya
merancang secara serius pembelajaran di kelas, Guru hanya semata-mata
memberikan pengetahuan kepada siswa, Respon teman sekitar yang sering
mengolok-ngolok, Lingkungan belajar yang tidak kondusif, Sarana dan prasarana
yang belum lengkap sehingga menganggu guru dalam memanfaatkan pembelajaran
2) Strategi yang dapat digunakan guru PPKn dalam mengembangkan kemampuan
siswa untuk berpikir kritis meliputi Guru PPKn menggunakan strategi Pemilihan
metode pembelajaran seperti presentasi, ceramah bervariasi, tanya jawab dan
diskusi dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat
dan berpikir kritis dalam mata pelajaran PPKn di sekolah, Guru PPKn dalam
mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis adalah dengan cara bertanya
pada siswa atau menunjuk siswa yang pasif di kelas, Guru PPKn senantiasa
memberikan motivasi pada siswa agar aktif mengemukakakn pendapat dan berpikir
kritis.,Guru PPKn memberikan pujian dan penguatan agar siswa terdorong untuk
memberikan respons setiap kali muncul stimulus dari guru.
Kata kunci : Strategi pembelajaran, Berpikir kritis, PPKn
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PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di
sekolah

oleh guru harus diupayakan

agar kegiatan di dalam kelas dapat

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berpartisipasi
aktif dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran 551 . Menumbuhkan keberanian
berkomunikasi terhadap anak didik merupakan tugas pendidik yang harus
dikerjakan. Ini menjadi pembuka pertama bagaimana mengaktualisasikan diri di
depan kelas dan pendidik sebagai pengelola kelas harus mampu memberikan
sebuah apresiasi positif kendati cara penyampaiannya kurang tepat. Mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebatas dilakukan pemahaman konsepkonsep saja, tetapi juga menuntut penguasaan berpartisipasi aktif di dalam kelas
dan berpikir kritis. Winarno menyebutkan bahwa “Berpikir kritis termasuk dalam
keterampilan kewarganegaraan (civic skill), yaitu pada bagian keterampilan
berpikir kritis atau keterampilan intelektual (intellectual civic skill ). Oleh karena
itu, dalam pembentukan keterampilan kewarganegaraan diperlukan upaya agar
siswa terlibat langsung dan merasa terkesan dalam belajar Pendidikan
Kewarganegaraan.552
Deway melalui Teorinya “ Learning By Doing “ menjelaskan bahwa
Belajar aktif merupakan perkembangan teori learning by doing (1859-1952).
Dewey menerapkan prinsip-prinsip “learning by doing”, bahwa siswa perlu terlibat
dalam proses belajar secara spontan. Dalam upaya untuk meningkatkan keaktifan
siswa di dalam kelas, “Setiap guru dituntut untuk benar-benar memahami strategi
pembelajaran yang akan diterapkannya, seorang guru perlu memikirkan strategi
atau pendekatan yang akan digunakannya”. 553 Berdasarkan informasi yang
551

Moh Yamin. Manajemen Kurikulum Pendidikan. Yogyakarta : DIVA Press.2009. Hlm 231.
Winarno. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Isi, Strategi, Dan Penilaian . Jakarta :
Bumi Aksara. 2013. Hlm 98.
552

553

Uno & Mohamad. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM : Pembelajaran, Aktif, Inovatif,
Lingkungan Kreatif, Menarik. Jakarta : Bumi Aksara . 2013. Hlm 3.
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diperoleh dari hasil wawancara magang dengan guru PPKn di SMK Negeri 1 Selo
diperoleh laporan bahwa dalam pembelajaran PPKn di SMK Negeri 1 Selo siswa
lebih banyak menghafal dibandingkan untuk berpikir kritis. Ini artinya siswa hanya
menerima apa saja yang diberikan guru, tanpa diberikan kesempatan untuk
membangun sendiri pengetahuan yang dibutuhkan dan diminatinya. Sedangkan
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sujilam, S.Pd dan
Ibu Riri, S.Pd selaku guru PPKn SMK Negeri 1 Selo diperoleh data bahwa banyak
siswa cenderung pasif dan kurang berminat dalam menyampaikan pemikiran
kritisnya. Kegiatan yang dilakukan siswa hanya mendengar dan kadang-kadang
mencatat, itupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil siswa
Hal ini perlu mendapat perhatian dan harus segera diatasi, sehingga untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut perlu adanya suatu strategi yang tepat yang
digunakan guru dalam membimbing kegiatan belajar siswa agar siswa dapat
mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Untuk itu penulis
mengambil judul “ Strategi Guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Dalam
Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa ( Studi di SMK Negeri 1 Selo
Boyolali Tahun 2017 ) “.
A.

Rumusan Masalah

1.

Apakah faktor penyebab siswa di SMK Negeri 1 Selo dalam pembelajaran

PPKn kesulitan untuk berpikir kritis?
2.

Bagaimana strategi

yang dapat

digunakan guru PPKn dalam

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis ?
B.

Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui faktor penyebab siswa di SMK Negeri 1 Selo dalam

pembelajaran PPKn kesulitan untuk berpikir kritis
2.

Mengetahui bagaimana strategi yang dapat digunakan guru PPKn dalam

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis.
METODE PENELITIAN
E.

Waktu dan Tempat Penelitian
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3.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017.

4.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Selo Boyolali yang berlokasi di Jl. Ki
Hajar Saloka 125, Samiran, Selo, Kaabupaten Boyolali, 57363 Fax :(0276)
326023.. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah di boyolali yang mempunyai
jurusan akomodasi perhotelan dan usaha keahlian wisata.
F.

Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana terdapat
permasalahan mengenai siswa SMK Negeri 1 Selo kesulitan untuk berpikir kritis.
G.

Subyek dan Obyek Penelitian

3.

Subyek Penelitian

Informan berdasarkan penjelasan di atas antara lain :
3.)

Bapak Sujilam, S.Pd selaku KETUA MGMP PPKn SMK Kabupaten

Boyolali.
4.)

Ibu Riri, S.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

5.)

Perwakilan siswa di SMK N 1 Selo Boyolali

4.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di buat
guru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Hasil analisis kemudian disimpulkan sesuai perumusan permasalahan
penelitian.
H.

Penggalian Data Teknik Analisis Data

4.)

Wawancara

5.)

Observasi

6.)

Analisis Dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan , maka dalam penelitian ini
disajikan beberapa pembahasan yaitu sebagai berikut :
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1.

Faktor penyebab siswa di SMK Negeri 1 Selo dalam pembelajaran

PPKn kesulitan untuk berpikir kritis
a.

Faktor Internal

1.)

Siswa masih memiliki pemahaman bahwa belajar adalah proses menerima

dan mengingat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru PPKn di SMK Negeri 1 Selo dikatakan
bahwa PPKn sebagai ilmu sosial dengan materi bahasan yang banyak menyebabkan
siswa sedikit dalam melakukan tindakan saat pembelajaran PPKn siswa hanya
menerima dan mengingat materi PPKn yang disampaikan oleh guru PPKn sehingga
siswa sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Seharusnya seperti
yang dikatakan oleh Tigran & Marcie ( 2008 )554 bahwa Civic education helps
students to know and identify public policy and increases their political
participation through exploring and studying local problems. Dijelaskan bahwa
seharusnya pendidikan kewarganegaraan membantu siswa untuk mengetahui dan
mengidentifikasi kebijakan publik dan meningkatkan partisipasi politik mereka
melalui eksplorasi dan pembelajaran masalah lokal.
2.)

Dalam proses pembelajaran siswa hanya mencatat materi yang telah

diajarkan oleh guru PPKn dan materi tersebut cenderung untuk dihafalkan.
Mengingat sifat dari mata pelajaran PPKn yang banyak menghafalnya, siswa
cenderung menerima materi dengan dicatat dan di hafalkan saja tanpa diproses ke
tahap yang lebih lanjut sehingga siswa sulit untuk mengembangkan kemampuan
berpikir kritis hal itu selalu diamati oleh Guru PPKn SMK Negeri 1 Selo ketika
mengajar di kelas.
3.)

Siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pemikiran kritis

tentang gagasannya.
Banyak siswa yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pemikiran
kritisnya dalam pembelajaran PPKn karena takut salah, hal ini disampaikan oleh
beberapa siswa ketika saya mewawancarai mereka alasanya karena mereka takut
ditertawakan oleh teman-temannya dan belum adanya motivasi dalam diri siswa.
554

Tigran Tovmasyan & Marcie Taylor Thoma. The Impact of Civic Education on School, Student
and Communities. International Journal. 2008. Number 7 : 27.
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Teori proses atau jalannya berpikir itu menurut Sumadi & Suryabatra ( 2012 )555
pada

pokoknya

terdapat

tiga

langkah,

yaitu

:Pembentukan

pengertian

,Pembentukan Pendapat, Pembentukan keputusan atau penarikan kesimpulan.
4.)

Masih kurangnaya kemampuan berkomunikasi siswa dan kurangnya

penguasaan materi dalam diri siswa karena siswa lebih sering untuk menghafalkan
materi
Banyak siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran PPKn , hal ini
disampaikan oleh beberapa siswa ketika saya mewawancarai mereka alasanya
dikarenakan penguasaan materi PPKn yang belum sepenuhnya sehingga siswa sulit
untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
b.

Faktor Eksternal

1.)

Guru PPKn belum Sepenuhnya merancang secara serius pembelajaran di

kelas.
Berdasarkan hasil analisis dokumen RPP dapat dinyatakan bahwa dalam
penyusunan RPP oleh guru PPKn di SMK Negeri 1 Selo masih belum sempurna
misalnya saja dari metode yang digunakan guru masih belum banyak variasinya
sehingga pembelajaran PPKn bagi siswa masih terkesan monoton sehingga siswa
sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
2.)

Guru hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa

Guru hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa sehingga siswa
sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hasil analisis
dokumen RPP dari guru PPKn SMK N 1 Selo ditemukan bahwa dalam RPP guru
tersebut tidak ada Penilaian aspek sikap nya sedangkan untuk penilaian
keterampilan guru mencoba menerapkan penilaian yang diperoleh dari pengamatan
proses diskusi kelompok.
3.)

Respon teman sekitar yang sering mengolok-ngolok ketika ada siswa yang

hendak menyampaikan pemikiran kritisnya.
Alasan para siswa di SMK Negeri 1 Selo sulit untuk menyampaikan pemikiran
kritisnya dari hasil wawancara dengan beberapa siswa di SMK Negeri 1 Selo
555

Sumadi & Suryabrata. Pembelajaran Aktif : Teori Dan Asesmen. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya. 2012.
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adalah karena Respon teman sekitar yang sering mengolok-ngolok ketika ada siswa
yang hendak menyampaikan pemikiran kritisnya menyebabkan siswa kurang
percaya diri sehingga siswa sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir
kritis.
4.)

Lingkungan belajar yang tidak kondusif

Ketika saya melakukan observasi di SMK Negeri 1 Selo diperoleh data bahwa
Lingkungan sekolah yang dekat dengan keramaian pasar terkadang membuat
suasana proses belajar-mengajar di kelas terganggu sehingga siswa sulit untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, hal serupa juga disampaikan oleh guru
PPKn SMK Negeri 1 Selo ketika kami melakukan wawancara.
5.)

Sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga menganggu guru dalam

memanfaatkan pembelajaran akibatnya pembelajaran PPKn terkesan monoton dan
membosankan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan data bahwa di SMK
Negeri 1 Selo sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran masih belum
lengkap sehingga membuat guru kesulitan dalam mengembangkan metode
pembelajaran yang akan di gunakan sehingga membuat guru menggunakan metode
pembelajaran seadanya sesuai fasiltas yang dimiliki, yang menyebabkan
pembelajaran PPKn terkesan monoton sehingga siswa sulit untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kritis.
2.

Strategi yang dapat digunakan guru PPKn dalam mengembangkan

kemampuan siswa untuk berpikir kritis
Pengertian strategi pembelajaran sebagai cara-cara yang akan digunakan oleh
pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang
proses pembelajaran. 556
Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006
yaitu mampu membentuk peserta yang memiliki kemampuan dalam berpikir secara
kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

556

Uno&Mohamad. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM : Pembelajaran, Aktif, Inovatif,
Lingkungan, Kreatif, Menarik. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.Hlm 16.
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, untuk poin pertama terkait strategi yang
digunakan guru dengan melakukan berbagai metode relevan ragam strategi
pembelajaran menurut USAID dalam program “ Active Learning In School”
(2007) dalam Winarno (, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi,
Dan Penilaian, 2013)yang menyebutkan sebagai berikut : 557
1.

Curah Pendapat

11.

Debat

2.

Studi Kasus

12.

Bermain peran

3.

Demonstransi

13.

Simulasi

4.

Penemuan

14.

Tugas proyek

5.

Jigsaw

15.

Presentasi ( diterapkan )

6.

Kegiatan Lapangan

16.

Penilaian sejawat

7.

Ceramah ( diterapkan )

17.

Bola salju

8.

DiskusiKelompok

18.

Kunjungan karya

(diterapkan)

19.

Pembelajaran

9.

Pembicara tamu

audio visual

10.

Tulis Berantai

dengan

Berdasarkan teori diatas, jika dikaitkan dengan hasil penelitian maka dari 19
metode yang disebutkan USAID diatas hanya terdapat 3 metode yang digunakan
guru di SMK Negeri 1 Selo dalam proses pembelajaran yaitu, ceramah, diskusi
kelompok dan presentasi.
Disebutkan dalam jurnal Sutiyono (2017)558 yang berjudul “ Pengembangan Civic
Skill Melalui Seminar Socrates Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal
Nasional Pancasila Dan Kewarganegaraan “ bahwa Guru sebagai pendidik
memiliki tanggung jawab untuk dapat memilih secara jeli suatu desain

557

Winarno. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Isi, Strategi, Dan Penilaian . Jakarta :
Bumi Aksara. 2013. Hlm 79-81.
558

Sutiyono. Pengembangan Civic Skill Melalui Seminar Socrates Dalam Pendidikan
Kewarganegaraan. Jurnal Nasional Pancasila Dan Kewarganegaraan. ISSN 2527-7057. Vol 2 No
2 : 59.
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pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Desain
pembelajaran meliputi pemilihan model, strategi, metode dan teknik yang
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Untuk poin kedua dari hasil penelitian Guru PPKn dalam mengembangkan
kemampuan siswa berpikir kritis adalah dengan cara bertanya pada siswa atau
menunjuk siswa yang pasif di kelas untuk menjawab pertanyaan guru terkait materi
yang sudah dijelaskan oleh guru agar siswa tersebut dapat berpartisipasi aktif di
dalam kelas dan dapat berpikir kritis saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan
teknik bertanya pada siswa pasif diharapkan seluruh siswa dapat berpartisipasi dan
berpikir kritis saat pembelajaran PPKn dikelas. Guru senantiasa memberikan materi
yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah atau persoalan sehingga siswa
di kelas dapat fokus dan mengasah otak mereka karena Pengembangan kemampuan
berpikir mencakup 4 hal, yakni (1) kemampuan menganalisis, (2) membelajarkan
siswa bagaimana memahami pernyataan, (3) mengikuti dan menciptakan argumen
logis, (4) mengiliminir jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar.
Untuk poin ketiga dari hasil penelitian Guru PPKn dalam mengembangkan
kemampuan siswa berpikir kritis adalah Guru PPKn senantiasa memberikan
motivasi pada siswa agar aktif mengemukakakn pendapat dan berpikir kritis. Guru
PPKn di SMK N 1 Selo selalu menekankan akan pentingnya berpikir kritis pada
siswanya. Guru PPKn akan mencatat nama-nama siswa yang sering aktif dan
menyampaikan pemikiran kritisnya saat proses Pembelajaran PPKn bahkan
terkadang guru PPKn di SMK Negeri 1 Selo juga akan memberi reward pada siswa
tersebut.
Asmani mengatakan bahwa “Dalam kegiatan belajar motivasi Sangat diperlukan
sebab seorang yang tidak mempunyai motivasi dalam tidak akan mungkin
melakukan aktivitas dngan baik”. Berdasarkan pendapat tersebut jika dikaitkan
dengan apa yang telah dilakukan oleh guru PPKn di SMK Negeri 1 Selo berarti
sudah sesuai karena guru telah berusaha untuk memancing siswa berpikir kritis
dengan selalu mencatat nama-nama siswa yang sering aktif dan menyampaikan
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pemikiran kritisnya saat proses Pembelajaran PPKn bahkan terkadang guru juga
akan memberi reward pada siswa tersebut.559
Untuk poin keempat dari hasil penelitian Guru PPKn dalam mengembangkan
kemampuan siswa berpikir kritis adalah Guru PPKn memberikan pujian dan
penguatan agar siswa terdorong untuk memberikan respons setiap kali muncul
stimulus dari guru.
Cara pemberian atau penguatan yang dilakukan guru tersebut sejalan
dengan pendapat :

Yaitu penguatan verbal ( kata-kata) dan Nonverbal

(Isyarat).Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 1 Selo jika dikaitkan dengan
cara pemberian dan penguatan yang dilakukan guru menurut pendapat dari Wina
Sanjaya sangat cocok karena didapatkan data bahwa guru PPKn selalu menghargai
kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya.guru
sering mengatakan kata “ bagus, tepat, pintar” dan memberikan isyarat tepuk tangan
kepada siswa yang berpikir kritis saat pembelajaran PPKn. 560
KESIMPULAN
A.

SIMPULAN

1.

Faktor yang menyebabkan siswa di SMK Negeri 1 Selo dalam pembelajaran

PPKn kesulitan untuk berpikir kritis adalah :
a.

Faktor Internal

Bahwa 1.) Siswa masih memiliki pemahaman bahwa belajar adalah proses
menerima dan mengingat 2.) Dalam proses pembelajaran siswa hanya mencatat
materi yang telah diajarkan oleh guru PPKn dan materi tersebut cenderung untuk
dihafalkan 3.)Siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pemikiran
kritis tentang gagasannya. 4.) Masih kurangnaya kemampuan berkomunikasi siswa

559

Asmani. 7 Tips Aplikasi PAKEM ( Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Dan
Menyenangkan).Yogyakarta : DIVA Press. 2012. Hlm 176.
560
Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta :
Kencana. 2014 : 7.
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dan kurangnya penguasaanmateri dalam diri siswa karena siswa lebih sering untuk
menghafalkan materi.
b.

Faktor Eksternal

Bahwa 1.) Guru PPKn belum Sepenuhnya merancang secara serius pembelajaran
di kelas.2.) Guru hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa3.)
Respon teman sekitar yang sering mengolok-ngolok ketika ada siswa yang hendak
menyampaikan pemikiran kritisnya. 4.) Lingkungan belajar yang tidak kondusif 5.)
Sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga menganggu guru dalam
memanfaatkan pembelajaran akibatnya pembelajaran PPKn terkesan monoton dan
membosankan.
2.

Strategi

yang dapat digunakan guru PPKn dalam mengembangkan

kemampuan siswa untuk berpikir kritis adalah :
Bahwa 1.) Guru PPKn menggunakan strategi Pemilihan metode pembelajaran
seperti presentasi, ceramah bervariasi, tanya jawab dan diskusi dalam
mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat dan berpikir
kritis dalam mata pelajaran PPKn di sekolah.2.)

Guru

PPKn dalam

mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis adalah dengan cara bertanya
pada siswa atau menunjuk siswa yang pasif di kelas untuk menjawab pertanyaan
guru terkait materi yang sudah dijelaskan oleh guru agar siswa tersebut dapat
berpartisipasi aktif di dalam kelas dan dapat berpikir kritis saat proses pembelajaran
berlangsung.3.) Guru PPKn senantiasa memberikan motivasi pada siswa agar aktif
mengemukakakn pendapat dan berpikir kritis. 4.) Guru PPKn memberikan pujian
dan penguatan agar siswa terdorong untuk memberikan respons setiap kali muncul
stimulus dari guru.
B.

SARAN

1.

Bagi guru PPKn

Guru PPKn

sebaiknya lebih merancang pembelajaran PPKn dengan

serius,memperbaiki cara penyampaian materi PPKn agar tidak terkesan monoton
dan tetap berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam
berpikir kritis.
2.

Bagi Peserta didik
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Siswa sebaiknya lebih berusaha untuk percaya diri untuk bisa berpikir kritis dalam
pembelajaran dan agar materi yang diberikan guru tidak hanya diterima dan di
hafalkan saja tapi benar-benar diolah sehingga siswa dapat berpikir kritis.
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1.

Ayah dan Ibu Tercinta

“ Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi kalian sehingga anakmu ini bisa
semangat dalam menjalankan kuliah di Prodi PPKn UNS”.
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motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ini”.
3.

Anggota Kelompok Magang di SMK Negeri 1 Selo

“ Aji, Risma, Suryani, Yayan, Mbak Shinta terimakasih atas perjuangan kita selama
ini , terimakasih atas pengalaman kemarin, kalian luar biasa”.

DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku :
Asmani. 2012. 7 Tips Aplikasi PAKEM ( Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Dan
Menyenangkan). Yogyakarta : DIVA Press.
Sanjaya, Wina. 2014. Strategi Pembelajaran Berorientasi

Standar Proses

Pendidikan. Jakarta : Kencana.
Sumadi & Suryabarata. 2012. Pembelajaran Aktif : Teori Dan Asesmen. Bandung
: PT Remaja Rosdakarya.
Uno & Mohamad. 2013. Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM : Pembelajaran,
Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Menarik. Jakarta : Bumi Aksara.

973

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Winarno. 2013. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Isi, Strategi, Dan
Penilaian. Jakarta : Bumi Aksara.
Yamin, Moh. 2009. Manajemen Kurikulum Pendidikan. Yogyakarta : DIVA Press.
Jurnal, Skripsi, dan Laporan :
Sara, Novita Taya, Aji, Purnomo Cahyo & dkk. 2017. Laporan Magang/ Observasi
Di SMK Ganesha Tama Boyolali Dan SMK Negeri 1 Selo Boyolali. Laporan
Magang : Universitas Sebelas Maret.
Sutiyono.2017. Pengembangan Civic Skill Melalui Seminar Socrates Dalam
Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Nasional Pancasila Dan Kewarganegaraan.
ISSN 2527- 7057. Volume 2 No 2: 59.
Tigran Tovmasyan & Marcie Taylor Thoma. 2008. The Impact of Civic Education
on School, Student and Communities. International Journal. Number 7 : 27.
Referensi Undang – Undang :
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.

974

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN PADA SMK NEGERI 1 SELO
Yayan Andi Prasetyo 561
Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Yayan.andi.p@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Media pembelajaran di harapkan mampu memberikan motivasi dan merancang aktifitas
siswa dalam belajar. Media pembelajaran di gunakan dalam rangka komunikasi dan
interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran PKn di SMK N 1 SELO. Pada
penelitian ini akan memfokuskkan tentang pemanfaaatan media pembelajaran PKn
berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran PKn di SMK N1 Selo, yang
mencakupi :1).Pemanfaatan media npembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran PKn,
terdiri dari kemampuan guru, terdiri dari kemampuan guru dalam pemanfaatan
pembelajaran berbasis TIK, dan dampak pemanfaatan pemanfaatan pembelajaran berbasis
TIK, ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran TIK di SMK N
1 Selo. 2) hambatann-hambatan yang di hadapi dalam pemanfaatan media pembelajaran di
lihat dari unsur siswa, guru, dan fasilitas pembelajaran berbasis TIK. Penelitian ini akan
mengumpulkan data: 1) data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah
1) metode dokumentasi, 2) observasi, 3) wawancara, teknik analisis data yang di gunakan
adalah teknik interaktif yang meliputi: 1) pengumpulan data, 2) Reduksi data,3)penyajian
data, 4)menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil yang di peroleh dalam penelitian menunjukan
bahwa fasilitas media berbasis TIK sudah ada, tetapi belum mencukupi kebutuhan siswa.

Kata Kunci : media, pembelajaran berbasis Tik
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi
sangat pesat. Hal itu dikarenakan teknologi informasi menjadi ruang berkembang
pesatnya peradaban dunia, begitu pula dengan dunia pendidikan yang mengalami
kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil
teknologi dalam proses belajar mengajar. Terbukti dengan pemanfaatan teknologi
informasi sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah.
Media pembelajaran diharapkan mampu memberikan motivasi dan
merangsang aktivitas siswa dalam belajar. Media pembelajaran digunakan dalam
rangka komunikasi dan interkasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada
561

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Fakultas Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
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kemampuan guru mengolah berbagai sumber informasi yang ada dan berkembang
secara pesat, antara lain pemanfaatan komputer (internet), VCD pembelajaran,
televisi, dan radio. Media sebagai alat bantu mempunyai fungsi mempermudah
menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan
bahwa proses pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar
siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Pembelajaran dengan menggunakan
media akan membangkitkan motivasi belajar yang lebih baik daripada tanpa
bantuan media.
Guru sebagai pendidik yang profesional harus mampu berperan sebagai
komunikator dan fasilitator bagi peserta didik di dalam kelasnya. Sebagai
komunikator seorang guru harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembelajaran
kepada siswa bahwa mereka berperan sebagai komunikator, mengkomunikasikan
materi pelajaran dalam bentuk verbal dan non verbal. 562
Guru sebagai fasilitator dimaksudkan seorang guru harus mampu menjadi
orang yang memfasilitasi atau melayani keperluan peserta didik di dalam kelas
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator memiliki peran
menfasilitasi siswa-siswa untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan
berbagai strategi, metode, media, dan sumber belajar.563
Guru sebagai pelaksana pembelajaran harus memahami betul apa yang
harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan. Guru pula yang menentukan hasil pembelajaran sehingga
keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru secara profesional. 564
Para guru dapat memanfaatkan berbagai media sesuai dengan kebutuhan
dan tujuan pembelajaran. Dengan memanfaatkan media komunikasi bukan saja
dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga
bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik.
Berdasarkan Observasi awal di SMK Negeri 1 Selo menunjukkan bahwa
media pembelajaran berbasis TIK sudah tersedia di sekolah akan tetapi peneliti
belum mengetahui apakah media pembelajaran sudah dimanfaatkan guru
khususnya guru PKn secara optimal. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah
tersebut, sehingga peneliti mengambil judul PEMANFAATAN MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN

562

Martinis Yamin (2007: 7)
Martinis Yamin (2007: 10),
564
Mulyasa, 2006: 40
563
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KOMUNIKASI
DALAM
PENDIDIKAN
PANCASILA
KEWARGANEGARAAN PADA SMK NEGERI 1 SELO.

DAN

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi di SMK Negeri 1 Selo?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pemanfaatan media
pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK
Negeri 1 Selo?
Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi pada SMK Negeri 1 Selo, dan
2. untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan pada SMK Negeri Selo.
LANDASAN TEORI
Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi sebagai perantara atau
penyampai isi berupa informasi pengetahuan berupa visual dan verbal untuk
keperluan pembelajaran. Melalui media pembelajaran hal yang bersifat abstrak bisa
lebih menjadi konkret. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta
akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan
dan isi pelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan dalam proses
pembelajaran adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar serta meningkatkan
kreativitas dan efisiensi dalam belajar.
A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hakhak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 565
Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan
565

Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini
dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi. 566
Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian
rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik, sedangkan
secara khusus pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut:
1. Menurut Teori Behavioristik, pembelajaran adalah sebagai usaha guru
membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan
(stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang
diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus diberi
hadiah atau reinforcement (penguatan).
2. Teori Kognitif, menguraikan bahwa pembelajaran adalah cara guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal
dan memahami apa yang sedang dipelajari.
3. Menurut Teori Gestalt, pengertian pembelajaran adalah cara guru membeikan
materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah
mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna).
4. Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan
kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara
mempelajarinya sesuai dengan minat kemampuannya. 567
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsurunsur
manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam system
pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga
laboratorium. Material meliputi, buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi,
slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari
ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur meliputi
jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan
sebagainya. 568
METODE PENELITIAN

566

Permendiknas RI. No. 41 Tahun 2007
567
568

(Darsono, 2002: 24-25)
(Darsono, 2000: 21).
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Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 569
Penelitain kualitatif tidak bertujuan menguji atu membuktikan kebenaran
suatu teori, tetapi juga ada yang dikembangkan dengan menggunakan data yang
dikumpulkan. Penelitian ini tidak melibatkan diri pada “perhitungan atau angka”
atau “kuantitas”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan
perhitungan.570
A. Lokasi Penelitian
Penetapan lokasi penelitian sangat
penting dalam rangka
mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokais yang
menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah di SMK Negeri 1 Selo.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian sebagai wahana membatasi studi. Setiap penelitian pasti
memiliki orientasi teorinya sendiri yang berhubungan dengan pengetahuan
sebelumnya ataupun berdasarkan pengalaman.571 Terlalu luasnya masalah maka
perlu membatasi masalah agar tujuan dan penelitian tercapai. Dalam penelitian
kualitatif, fokusnya tidak berupa variabel-variabel melainkan secara holistic atau
menyeluruh.
Penelitian ini memfokuskan tentang pemanfaatan Media Pembelajaran PKn
Berbasis TIK di SMP Negeri 5 Semarang yang mencakup:
1. Pemanfatan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SMK Negeri 1 Selo.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan media pembelajaran
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK Negeri 1 Selo, meliputi:
murid, guru, fasilitas dan lain-lain.
C. Sumber Data Penelitian

569

Moleong (2006: 6)
Moleong dalam Soejono (2005: 26)
571
Moleong, 2002:78
570
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Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang menjadi sumber data penelitian
adalah sebagai berikut 572.
1. Data Primer (Utama)
Yaitu data yang diperoleh dari para informan, yaitu orang-orang yang terlibat secara
langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian antara lain Kepala Sekolah, Guru
Mata Pelajaran PKn dan peserta didik di SMK Negeri 1 Selo.
2. Data Sekunder (Pendukung)
Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman,
gambar atau foto serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung penelitian.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Metode Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis .573
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran
PKn dengan menggunakan media gambar.
2. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada objek penelitian. 574
3. Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, yaitu
berupa interview secara mendalam terhadap informan. 575 Metode ini digunakan
peneliti untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh dari dokumentasi. Dalam
penelitian ini yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal
ini adalah Kepala Sekolah, guru mata pelajaran PKn dan peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki
kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam
kehidupannya, sehingga seseorang tersebut mengubah tingkah Pencapaian tujuan
belajar memerlukan media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam proses
belajar mengajar di kelas. Hal ini dilakukan oleh guru Pendidikan

572
573
574
575

Lofland dalam Moloeng (2006: 157),
Arikunto, (2006: 149).
Margono (2005: 159)
Moleong (2006: 186)
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Kewarganegaraan SMK N 1 Selo lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir,
bersikap, dan berbuat. mengingat siswa-siswanya kurang memahami materi
Pendidikan Kewarganegaraan. Kadang-kadang dalam proses pembelajaran terjadi
kegagalan komunikasi. Artinya materi pelajaran atau pesan yang disampaikan guru
tidak dapat diterima oleh siswa dengan optimal, artinya tidak seluruh materi
pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Untuk menghindari semua itu,
maka guru Pendidikan Kewarganegaraan menyusun strategi pembelajaran dengan
memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar dan salah satunya adalah media
pembelajaran berbasis TIK.
Untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar Pendidikan
Kewarganegaraan, maka guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK N 1 Selo
memanfaatkan media dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar
siswa kembali bersemangat dalam belajar. Berdasarkan wawancara pada Ibu guru
PKn, Beliau mengatakan :
“Dalam pembelajaran PPKn saya sudah menggunakan media power point mas,
dengan di lengkapi proyektor dan LCD, saya menggunakan gambar-gambar dan
animasi untuk menarik perhatian siswa”
Media TIK dapat memadukan fungsi kerja otak secara bersamaan dan saling
keterkaitan satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan kerja kedua belahan otak.
Siswa juga dapat melatih kedua belahan otak (otak kanan dan otak kiri) sehingga
mereka dapat lebih mudah menyerap informasi yang diperolehnya.
“ Saya menggunakan Media TIK mas dalam pembelajaran karena media itu dapat
menghubungkan siswa dengan dunia luar. Kita dapat mengakses informasi yang
belum kita ketahui di seluruh dunia tanpa terhalang ruang dan waktu”
Kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK
Kompetensi guru sangat penting karena dengan kompetensi yang dimiliki
oleh guru pembelajaran akan berjalan lancar dan materi-materi yang diberikan akan
mudah dipahami oleh siswa.
Hasil observasi menunjukkan bahwa sewaktu guru mempersiapkan media
masih dibantu oleh siswa begitu pula waktu akan mengoperasikan media
memerlukan bantuan siswa. Hasil wawancara menyatakan bahwa guru juga kurang
bisa membuat media pembelajaran seperti membuat video yang didalamnya berisi
pesan yang hendak disampaikan pada siswa. Kurangnya kemampuan guru ini dapat
menghambat proses belajar mengajar dengan memanfaatkan media tidak berjalan
lancar.
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Ketersediaan Sarana dan Prasarana Media Berbasis TIK
Ketersediaan sarana dan prasarana media pembelajaran dalam suatu sekolah
sangat penting guna memperlancar terlaksananya proses pembelajaran secara
optimal. Sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan
pembelajaran yang sudah direncanakan atau disiapkan oleh guru. Khususnya media
pembelajaran yang sekarang ini sudah bervariasi jenisnya, media berbasis TIK
misalnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media pembelajaran yang tersedia di
SMK N Selo adalah media grafis, media audio dan media proyeksi diam.
a. LCD dan Proyektor
Ketersediaan LCD proyektur berdasarkan hasil observasi masih kurang karena
guru-guru di SMK N 1 Selo masih harus bergantian penggunaanya. Hal itu di
karenakan jumlah LCD yang masih terbatas sehingga dalam pembelajaran mereka
masih belum bisa menggunakan LCD dan Proyektor dengan optimal.
“ Dalam penggunaan LCD dan Proyektor kami masih harus bergantian dengan guru
dan kelas yang lain, karena di setiap kelas belum tersedia LCD dan Proyektor”
b. Internet
Internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan
komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protocol yang sama untuk
berbagai informasi secara bersama.576
Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan
komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal (Satelit, Telepon, Kabel) dan
jangkauannya mencakup seluruh dunia.577
Jaringan internet di SMK Negeri Selo masih terbatas mba, karena SMK ini
masih bisa di katakan lokasinya masih jauh dari kota, jadi jaringan internetnya
terbatas. Hotspot/wifi yang tersedia di SMK N 1 Selo belum bisa menjangkau
semua kelas”
“kami masih kesusahan dalam akses internet mas, karena jaringan internet di daerah
sini masih tergolong susah, hotspot dan wifi belum bisa di gunakan semaksimal
mungkin karena belum bisa menjangkau seluruh kelas”
c. Komputer

576
577

Supriyanto Aji, (2005: 336).
Isjoni dan Firdaus (2008: 12)
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Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi
informasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan
dan perhitungan sederhana dan rumit 578. Komputer merupakan mesin serbaguna
yang dapat dikontrol oleh program, digunakan dalam mengolah data menjadi
informasi. Komputer dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media dalam
pembelajaran. 579
Hasil observasi menunjukan bahwa belum tersedianya komputer pada
masing-masing kelas. Komputer di sediakan di Laboratorium Komputer dan jumlah
komputer belum memenuhi jumlah siswa dalam kelas, sehingga siswa harus
menggunakanya dengan teman satu bangku mereka. Bisa di katakan bahwa
pengguanaanya satu komputer di gunakan oleh dua orang.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran siswa masih belum
mencukupi semua kelas. Guru harus bergantian dengan guru yang lain dalam
menggunakan media seperti : LCD dan proyektor. Guru masih kurang menguasai
cara penggunaan media berbasis TIK.

Saran
1. Bagi sekolah, pihak sekolah dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama
nuntuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.
2. Bagi guru, sebaiknya guru mengikuti pelatihan TIK serta wajib mencari
buku panduan yang berisi informasi dan pengetahuan tentang teknologi
informasi dan komunikasi khususnya media pembelajaran berbasis TIK
yang dimanfaatkan dalam pembelajaran.
Daftar Pustaka
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KAJIAN TENTANG UPAYA PENANAMAN NILAI MORAL PADA SISWA DI
SMA 1 WONOSARI MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Taufiq Rahman W.N
Prodi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Nugrohotaufiq05@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi, hambatan, dan upaya
penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari Kab. Klaten. Melalui
analisis kritis diharapkan akan ditemukan metode penanaman nilai moral yang dianggap
paling sesuai untuk diterapkan di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan
bermuara pada simpulan-simpulan umum. Hasil penelitian menerangkan bahwa nilai-nilai
moral yang ditanamkan pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari meliputi ketaqwaan,
kepatuhan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab yang terintegrasi melalui mata
pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Hambatan dalam penanaman nilai-nilai
moral antara lain, kurang sadar diri, pengawasan dari keluarga/orang tua, perhatian dari
guru dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral pada siswa, dan kurangnya sosialisasi
disiplin kepada siswa. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, guru PPKn
memberikan bimbingan kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah, komunikasi
intensif antara pendidik dan siswa, serta kerjasama antara pendidik dan orang tua.

Kata kunci : Upaya,strategi,nilai moral

A. PENDAHULUAN
Dunia pendidikan akhir-akhir ini menghadapi persoalan yang kompleks, terutama
dalam hal penanaman nilai moral. Merebaknya isu-isu moral di kalangan remaja
seperti penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), tawuran,
pornografi, pemerkosaan, merusak milik orang lain, perampasan, penipuan,
penganiayaan, perjudian, pelacuran, dan pembunuhan, sudah menjadi masalah
sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang
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ditimbulkan dari perilaku tersebut cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap
sebagai suatu persoalan sederhana, karena sudah menjurus kepada tindakan
kriminal. Kondisi ini sangat memprihatinkan masyarakat khususnya para orang tua
dan guru, sebab pelaku-pelaku serta korbanya adalah kaum remaja yang masih
berstatus sebagai siswa. memandang bahwa ada tiga nilai yang perlu diperhatikan
dan menjadi pegangan hidup manusia, yaitu (1) nilai materiil, (2) nilai vital, (3)
nilai kerohanian. (sjarkawi, 2008)580.Dalam mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup hanya memberikan pengetahuan pada
siswa, namun juga harus membentuk dan membangun moral siswa agar mampu
mengembangkan potensi diri dan memiliki moral yang baik. Dalam pandangan Ki
Hajar Dewantara dalam (zuriah, 2007) pendidikan tidak hanya sebagai proses
taransfer ilmu pengetahuan belaka, tetapi pendidikan juga merupakan proses
penularan nilai dan norma serta penularan keahlian dan keterampilan581. Pendidikan
nasional Indonesia harus dapat membentuk anak didik seutuhnya menjadi pribadi
yang “merdeka jiwanya”, “merdeka pikirannya” dan “merdeka tindakannya”.
(magnis, 1991) memberikan gambaran tentang sikap moral yang sebenarnya
disebut moralitas. Moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan
lahiriah582. Untuk menanamkan nilai-nilai moral di sekolah dibutuhkan berbagai
strategi, agar memunculkan prilaku yang baik bagi siswa. moral, etika, dan karakter
diri yang baik. secara tuntas. Disamping itu, SMA Negeri 1 Wonosari menerapkan
kedisiplinan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKn yang didukung
ekstrakulikuler, dan budaya sekolah. Penerapan kedisiplinan di SMA Negeri 1
Wonosari diharapkan memiliki sikap yang baik di lingkungan sekolah, keluarga,
dan masyarakat dengan cara mentaati tata tertib sekolah. Sistem pendidikan di
sekolah ini menerapkan sistem semi militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kedisiplinan dan memiliki nilai loyalitas tinggi. Pengamatan ini lebih berpusat pada

580

Sjarkawi. (2008). Pembentukan Kepribadian Anak (Peran Moral, Intelektual, Emosional Dan Sosial Sebagai Wujud
Integritas Membangun Jati Diri). jakarta: bumi aksara.
581 Zuriah, n. (2007). Penididikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platfrom Pendidikan
Budi Pekerti Secara Kentekstual dan Futuristik. jakarta: bina aksara.
582 Magnis, f. (1991). Etika Dasar (Masalah- Masalah Pokok Filsafat Moral). yogyakarta: kanisius.
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penanaman nilai-nilai moral di SMA Negeri 1 Wonosari yang berupa ketaqwaan,
kepatuhan, kedisiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini dilaksanakan
untuk mendiskripsikan strategi penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA
Negeri 1 Wonosari dan mengambarakan hambatan yang ditemui dalam penerapan
penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari.
Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut
dengan judul KAJIAN TENTANG UPAYA PENANAMAN NILAI MORAL
PADA SISWA DI SMA 1 WONOSARI MELALUI MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan
yang diangkat dalam pengamatan ini adalah:
(1) Bagaimanakah upaya penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1
Wonosari melalui pembelajaran PPkn?,
(2) Hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan Penanaman Nilai-Nilai Moral
Pada Siswa SMA Negeri 1 Wonosari ?

B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian adalah SMA
N 1 Wonosari yang terletak di Jl Raya Pakis-Daleman, RT/RW 1/2, Dsn.Pakis,
Ds./Kel Boto, Kec. Wonosari, Kab.Klaten, Prop. Jawa Tengah. Waktu penelitian
yakni 7-11 Mei 2018. Adapun subjek penelitian adalah guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) SMA 1 Wonosari yang berjumlah 1 orang dan siswa.
Untuk memperoleh data penulis mempergunakan cara, yaitu penelitian lapangan
(fied research). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah: Observasi dan Wawancara, Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis
dengan teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara
pada simpulan-simpulan umum.
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C. PERMASALAHAN
Akibat dari menipisnya tradisi spiritual pada pribadi pelajar pada umumnya
menimbulkan efek-efek yang buruk. Salah satu contoh masalah sosial dan masalah
moral yang muncul dari kalangan pelajar yaitu meningkatnya pemberontakan
remaja atau kemerosotan etika dan sopan santun pada pelajar. Pemberontakan yang
sering dilakukan oleh para pelajar di antaranya melakukan perusakan pada fasilitas
umum maupun di lingkungan sekolah, dan juga melakukan tawuran antar pelajar
yang sama sekali tidak ada kemaslahatan.
Permasalahan lainnya yaitu meningkatnya ketidakjujuran, seperti suka
bolos, mencontek, dan suka mencuri. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk
mencapai kepentingan pribadi atau kelompok dari siswa itu sendiri. Mereka rela
bolos sekolah untuk melakukan kegiatan lain yang tidak memberi dampak positif.
Mereka rela mencontek, demi mendapatkan nilai yang tinggi karena takut akan
tinggal kelas. Bahkan kegiatan bolos saat jam pelajaran dan mencontek saat
mengerjakan tugas atau ujian, seperti sudah menjadi tradisi yang sulit untuk
dihilangkan dalam ruang lengkup pendidikan sekolah.Masalah moral yang lain juga
yaitu berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan figur-figur yang
berwenang. Para pelajar kini sudah tidak membedakan mana yang tua yang harus
di hormati dan mana yang harus diperlakukan sebagai teman. Mereka menganggap
semua orang adalah sama sehinga rasa hormat terhadap yang lebih tua telah hilang.
Selain itu, kata-kata kotor juga sering dilontarkan tanpa rasa bersalah kepada orang
tua, guru, dan juga figur-figur yang berwenag seperti polisi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

1. penanaman nilai-nilai moral siswa di SMA N 1 Wonosari, Penelitian ini
merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan
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dengan penanaman nilai moral siswa di SMA N 1 Wonosari melalui mata pelajaran
PPKn dengan wawancara terhadap guru PPKn dan hasil observasi saat kegiatan
belajar mengajar maupun diluar kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar data
hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hasil wawancara
diungkapkan “guru PPKn menjadi teladan bagi siswa karena disiplin ilmunya
adalah PPKn sehingga Ia benar-benar menguasai dan mengaplikasikan ilmu
tersebut secara baik”. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Guru PPKn
dijelaskan bahwa “guru dalam memberikan keteladanan kepada siswa setiap
pembelajaran PPKn di kelas dengan cara berbicara dengan santun dan menerapkan
kedislipinan. Keterkaitan antara mata pelajaran PPKn dengan penanaman nilai
moral siswa berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn dinyatakan: “dengan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) nilai moral siswa dapat
ditanamkan karena materi Pendidikan Kewarganegaraan banyak menyangkut
tentang kehidupan sehari- hari yang sangat erat kaitannya dengan moral
kedisiplinan siswa. Selain itu hasil wawancara dengan guru PPKn lainnya “bahwa
tugas dan tanggung jawab guru terhadap pembinaan moral siswa olehya guru harus
selalu memberi contoh keteladanan, selalu memberikan bimbingan dan nasehat
kepada para siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini juga dapat didukung
dengan hasil pengamatan langsung peneliti di dalam kelas bahwa dalam pembinaan
moral kedisiplinan siswa dalam pembelajaran di kelas guru selalu memberi nasehat
kepada siswa misalnya tentang pentingnya kedisiplinan, pendidikan, sikap dan
tingkah laku yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan agama, selain itu dalam
hasil pengamatan juga dapat disimpulkan bahwa melalui mata pelajaran PPKn guru
menanamkan nilai moral dengan menerapkan peraturan bahwa harus masuk kelas
tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, cara berpakaian yang rapi
dan juga pemberian nasehat maupun sanksi tertentu akibat dilanggarnya
kedisiplinan oleh siswa, biasanya guru memberikan nasehat baru sanksi.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di sekolah bahwa peran
guru PPKn dalam penanaman nilai moral kedisiplinan siswa melalui mata pelajaran
PPKn di SMA N 1 Wonosari selama ini sudah memiliki masukan yang cukup baik.
Siswa sudah memiliki sikap saling menghargai dan menghormati guru, sudah
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mematuhi tata tertib sekolah, walaupun tetap masih saja ada para siswa yang
melanggar.
2. Faktor Penghambat Guru PPKn terhadap Pembentukan Moral Siswa di
SMA N 1 Wonosari Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang
dilakukan saya bersama guru PPKn di SMA N 1 Wonosari ada beberapa hal yang
menjadi faktor penghambat guru dalam penanaman nilai moral kedisiplinan siswa.
beberapa faktor penghambat tersebut dijelaskan sebagai berikut: Hambatan
penanaman nilai moral siswa yang dirasakan oleh guru PPKn dalam pembelajaran
adalah para siswa belum sepenuhnya disiplin para siswa pada saat pembelajaran
dilaksanakan. Hambatan kedisiplinan yang ada pada proses pembentukan moral
siswa di SMA N 1 Wonosari pada prinsipnya tidak secara keseluruhan dilakukan
semua siswa, ketidak disiplinan yang sering terjadi hanya dilakukan oleh beberapa
orang siswa yang pada dasarnya siswa tersebut memang belum memahami dengan
baik arti pentingnya sikap-sikap moral kedisiplinan tersebut. Harus diakui bahwa
keberhasilan suatu proses pembentukan moral siswa bergantung juga pada
kehadiran dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena dengan
kedisiplinan tersebut, para siswa bisa memperhatikan dan menerima pembelajaran
yang diberikan oleh guru khususnya guru PPKn secara baik dan sempurna. Dalam
pembelajaran yang dilaksanakan dengan disiplin tersebut, para siswa dapat melihat,
mendengarkan, memahami dengan baik apa yang diperlihatkan dan disampaikan
oleh guru yang di dalamnya terdapat nasehat dan contoh yang baik. Tanpa
kedisiplinan dari siswa, maka keberhasilan penanaman nilai moral kedisiplinan
akan susah diwujudkan dengan maksimal. Hambatan yang cukup mendasar lainya
dalam pembentukan moral siswa di SMA N 1 Wonosari adalah kurangnya kerja
sama yang produktif antara guru PPKn dengan orang tua siswa. Kerja sama yang
produktif di sini maksudnya adalah adanya peran aktif secara bersama-sama dalam
hal membentuk moral baik siswa, guru melaksanakannya di sekolah dan orang tua
siswa melaksanakan pembimbingan dan kontrol saat siswa berada di rumah.
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PEMBAHASAN

Upaya dan strategi penanaman nilai-nilai moral pada siswa penting untuk
diperhatikan, karena strategi merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan
untuk meningkatkan pertimbangan moral siswa, dan meningkatkan kemampuan
berfikir moral secara maksimal. Pendidikan seharusnya diarahkan agar tidak hanya
mengajar intelektual saja583. Akan tetapi, moral anak didiknya juga harus diperkuat.
Jika yang dikejar hanya intelektualnya saja maka dinamakan pengajaran, tetapi jika
yang diajarkan intelektual dan moralnya maka hal itu disebut sebagai pendidikan.
Berdasarkan pemaparan di atas berikut ini pembahasan hasil penelitian dalam
menjawab 2 rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Dalam menjawab
rumusan masalah 1 (pertama) yaitu tentang strategi penanaman nilai-nilai moral
pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari sebagai berikut :
1.Sebagai bentuk penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari
terlihat dari sikap taqwa, disiplin, patuh, tanggung jawab, dan kejujuran siswa.
Peran guru PPKn dalam penanaman nilai-nilai moral sangat dibutuhkan, karena
guru harus memperhatikan aspek-aspek pribadi yang dimiliki setiap siswa
(mulyana, 2004)584. Nilai sebagai konsepsi (tersirat dan tersurat, yang sifatnya
membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang
mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Siswa
tidak mudah untuk ditebak karena ketika siswa berada di sekolah sangat patuh tapi
hal itu dilakukan untuk menghindari hukuman, mereka juga harus bisa
menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya agar mereka memiliki banyak
teman, saat siswa menyesuaikan diri maka harus bisa menahan amarah ketika ada
hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, hal itu dilakukan agar terhindar dari
masalah yang akan ditimbulkannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan

583

Zuriah, n. (2007). Penididikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platfrom
Pendidikan Budi Pekerti Secara Kentekstual dan Futuristik. jakarta: bina aksara.
584

Mulyana, r. (2004). Mengartikulasi Pendidikan Nilai. bandung : alfabeta.
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peneliti maka tahap perkembangan moral siswa SMA Negeri 1 Wonosari masih
berada pada tingkat Pra-Konvensional dan tingkat Konvensional sehingga jelas
bahwa Lawrence Kohlberg memandang apa yang berbeda dalam kematangan moral
adalah pada penalaran yang diberikannya terhadap sesuatu hal yang benar atau
salah Kholberg (budhiningsih, 2004)585. Penanaman nilai-nilai moral pada siswa
SMA Negeri 1 Wonosari di lakukan dengan berbagai strategi, antara lain yaitu
melalui; 1. Mata Pelajaran PPKn Strategi penanaman nilai-nlai moral yang telah
diterapkan oleh guru bidang studi PPKn di SMA Negeri 1 Wonosari yaitu melalui
pembelajaran sehari-hari yang dimulai dari do’a bersama, pemberian pengajaran,
dan wawasan dengan menggunakan metode ceramah maupun metode lainnya yang
dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn. Guru harus bisa berlaku terbuka dan
dapat menghidarkan diri dari perbuatan tercelah serta menjauhkan diri dari tingkah
laku yang akan menjatuhkan martabat seorang guru dan seorang pendidik. Hal
demikian telah diperankan oleh guru-guru PPKn di SMA Negeri 1 Wonosari bahwa
setiap pembelajaran selalu memberikan contoh teladan kepada siswa misalnya
berpakain rapi, bersikap adil, dan selalu memberikan nasehat kepada siswa tentang
kedisiplinan, pentingnya pendidikan dan saling menghargai sesama. Bukti
berikutnya yang bisa dikemukakan untuk menunjukan bahwa guru PPKn telah
menjalankan peranannya dalam pembentukan moral siswa dengan member
Apresiasi/penghargaan terhadap hasil kerja siswa, melatih siswa untuk selalu
bekerja sama, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, dan
menunjukan sikap adil kepada siswa disaat pembelajaran sedang berlangsung
dengan melihat keaktifan siswa dalam kelas. Penghargaan terhadap hasil kerja para
siswa yang dilakukan oleh guru PPKn merupakan bentuk moral yang memiliki efek
positif terhadap perkembangan kognisi dan afeksi siswa. Kerjasama dan partisipasi
aktif dalam pembelajaran merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi
perkembangan kedewasaan siswa yang nantinya berguna dalam kehidupan mereka,
karena dengan kerjasama dan sikap aktif akan dapat menghasilkan berbagai karya
dan prestasi yang baik. Sikap adil yang perankan oleh guru PPKn sejak awal,
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Budhiningsih, a. (2004). Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budaya. jakarta: rineka aksara.
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khusus dalam pembelajaran PPKn akan memberi bekas dalam diri para siswa
tentang pentingnya bersikap adil kepada siapa saja. Sehingga hal-hal tersebut
menjadi bekal yang baik yaitu bekal moral yang sangat tinggi nilainya bagi mereka,
kehidupan,lingkungan mereka kelak. Proses-proses yang demikian tersebut
menunjukan bahwa guru PPKn telah memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan
tanggung-jawabnya sebagai seorang guru khususnya dalam pembentukan moral
siswa. Selain itu Guru PPKn di dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan
nilai-nilai moral kepada siswa saat proses pembelajaran di kelas guru memantau
proses belajar siswa dengan memberi bimbingan kepada siswa dalam mengerjakan
tugas kelompok, selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan
menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas, baik dan benar. Pemantauan
yang dilakukan oleh guru PPKn pada saat pembelajaran berlangsung yang disertai
dengan proses pembimbingan terhadap kegiatan belajar siswa merupakan aktivitas
yang sangat berarti bagi pembelajaran. Hal ini menunjukan bahwa guru PPKn
memiliki peran dalam pembentukan moral siswa. Bentuk moral yang ditekankan
memalui proses tersebut adalah mengenai kerjasama antara sesama teman dalam
menyelesaikan

tugas

kelompok,

proses

pembiasaan

diri

siswa

untuk

mengemukakan pendapat dengan bahasa lisan atau tulis yang baik dan benar.
Indikator lainya yang menunjukan bahwa guru PPKn memiliki peranan dalam
pembentukan moral siswa yaitu bahwa guru PPKn setiap pembelajaran di kelas
sudah menerapkan kedisiplinan yaitu masuk dan keluar kelas selalu sesuai dengan
jam pelajaran yang telah dijadwalkan. Mengenai kedisiplinan guru PPKn sebagai
wujud peranannya dalam memberikan contoh tentang kedisiplinan yang baik bagi
siswa. Sikap kedisiplinan dari guru PPKn tersebut mencerminkan seorang pendidik
yang selalu memberikan contoh moral yang baik yang pantas diteladani oleh para
siswa. Berdasarkan hasil ini bahwa peran guru PPKn dalam penanaman nilai moral
siswa di SMA Negeri 1 Wonosari selama ini sudah memiliki peran yang cukup
baik. Siswa sudah memiliki sikap saling menghargai dan menghormati guru, sudah
mematuhi tata tertib sekolah, walaupun tetap masih saja ada para siswa yang
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melanggar. Moral membutuhkan hukum (bertens, 1993)586. Tanpa adanya
hukuman/sanksi yang diberikan ketika siswa melakukan pelanggaran dan tanpa
adanya hadiah pada siswa yang berprestasi yang diberikan pada siswa maka
penanaman nilai-nilai moral akan kurang maksimal. Selain melalui pelaran PPKn
Pengembangan diri Penanaman nilai-nilai moral di SMA Negeri 1 Wonosari
diintegrasikan melalui pengembangan diri, yang didapat dari beberapa
ekstrakulikuler,

meliputi

bidang

kerohanian,

olahraga,

kesenian

hingga

keorganisasian kesemua ekstrakulikuler tersebut menurut guru PPKn juga
mendukung upaya penanaman nilai-nilai moral siswa selain dari pembelajaran
PPKn, karena di dalam ekstrakurikuler siswa diajarkan ; (a) Ketaqwaan siswa, (b)
Kedisiplinan, (c) pengabdian social (d) Tanggung jawab, e kemandirian dan f.
kejujuran, selain itu juga yang mendukung Penanaman nilai-nilai moral pada siswa
SMA N 1 Wonosari adalah budaya sekolah yakni di antaranya yaitu; (a) Budaya
amaliah ramadhan dan qurban saat idul adha (b) Budaya saling salam dan sapa (c)
Budaya upacara bendera (d) Budaya sholat jum’at rutin. Pengintegrasian
penanaman nilai-nilai moral melalui mata pelajaran PPKn dengan didukung dengan
kegiatan Ekstrakulikuler, dan Budaya Sekolah efektif diterapkan kepada siswa
karena dengan hal tersebut sebagian besar siswa telah terinternalisai moral yang
baik.
2. Dalam menjawab rumusan masalah 2 (kedua) yaitu tentang hambatan apa saja
yang ditemui ketika penanaman nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1
Wonosari dan upaya mengatasi hambatan yang terjadi dapat dianalisis sebagai
berikut: Ada bermacam-macam hambatan dalam penanaman nilai-nilai moral pada
siswa, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, agar
penanaman nilai-nilai moral pada siswa dapat tertanam semaksimal mungkin.
Hambatan yang ada diantaranya yaitu: salah satunya ialah kurang sadarnya diri
siswa akan pentingnya nilai-nilai moral untuk dirinya. Kedua, lemahnya
pengawasan dari keluarga/orang tua siswa. Upaya-upaya untuk mengatasi
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Bertens, k. (1993). etika. jakarta: gramedia.
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hambatan dalam penanaman nilai-nilai moral pada siswa sangat dibutuhkan.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: Pertama,komunikasi yang baik antara
guru PPKn dengan siswa sangat di butuhkan, mengingat pergaulan siswa yang tidak
hanya melalui lingkungan sekolah dan keluarga saja tapi pergaulan siswa yang
semakin didukung dengan perkembangan moral seseorang pada intinya adalah
mengarahkan dirinya pada keadilan dan kebaikan. Strategi penanaman nilai-nilai
moral pada siswa sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh guru PPKn namun
dilakukan pula dengan kerjasama antara semua pendidik. Saat penanaman nilainilai moral pada siswa sekolah memberikan suatu konsekuen pada siswa yang
melakukan pelangaran tata tertib sekolah, hal itu diberikan agar siswa memiliki
moral yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan konsekuen tindakan
yang diberikan pada siswa SMA 1 Wonosari yang melanggar tata tertib sekolah,
sesuai dengan pandangan Lawrence Kohlberg yang tercantum dalam 6 tahap alasan
yang di berikan bagi kepatuhan peraturan atau perbuatan moral yang dilakukan para
siswa yang hanya patuh pada aturan karena siswa menghindari hukuman. Demi
terlaksananya stretegi penanaman nilai-nilai moral pada siswa, maka para pendidik
harus bisa saling membantu antara satu sama lain, selain itu agar siswa bisa mentaati
tata tertib sekolah harus di berlakukan adanya hukuman (punishmen) dan
penghargaan (reward) (darmadi, 2007) 587.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
bahwa: Pertama nilai-nilai moral yang ditanamkan pada siswa SMA Negeri 1
Wonosari yaitu berupa ketaqwaan, kepatuhan, kedisiplinan, kejujuran, dan
tanggungjawab. Secara umum penanaman nilai-nilai moral di SMA Negeri 1
Wonosari diintegrasikan melalui mata pelajaran PPKn dan didukung dengan
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Darmadi, h. (2007). Dasar Konsep Pendidikan Moral. bandung: alfabeta.
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pengembangan diri maupun budaya sekolah. Melalui mata pelajaran PPKn
penanaman nilai-nilai moral ditanamkan ketika pengajaran di kelas yakni dengan
upaya pengintegrasian strategi penanaman nilai-nilai moral. Ekstrakulikuler
diwujudkan dengan adanya kegiatan pramuka, OSIS, dan kerohanian. Selanjutnya,
Budaya sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari saat ini di antaranya yaitu,
budaya salam, upacara bendera, budaya sholat jum’at, budaya disiplin, mandiri &
bertanggungjawab. Kedua hambatan yang dialami pendidik dalam menanamkan
nilai-nilai moral pada siswa di antaranya yaitu dari lingkungan keluarga,
lingkungan masyarakat, dan pengaruh pergaulan siswa.

Saran
Dari hasil temuan yang diperoleh dari penelitian, maka saran yang saya berikan
sebagai masukan adalah Strategi dalam Penanaman nilai-nilai moral yang
digunakan di sekolah, diperlukan komitmen bersama antara pihak pendidik
terutama oleh guru PPKn dan orang tua siswa, agar penanamannya sesuai dengan
karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Kemudian pentingnya keteladanan oleh
guru PPKn sehingga para siswa dapat mencontohnya, terutama ketika didalam kelas
guru PPKn diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai moral kepada siswa
melalui penerapan kedisiplinan saat pembelajaran, sanksi yang mendidik,
pemberian nasehat maupun motivasi yang dapat mendorong siswa untuk
berperilaku baik.
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STUDI TENTANG STRATEGI PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA
TEHADAP PELAJARAN PPKn DI SMK MUHAMMDIAH DELANGGU

Tuhu Prasetyaningtyas Pranata
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
tyaningtyas21@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penyebab menurunnya minat belajar
siswa terhadap pelajaran PPKn; (2) memahami strategi guru dalam meningkatkan
minat belajar siswa terhadap pelajaran PKN; (3) mengetahui faktor pendorong
dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran PKN. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh dan menyusun data dalam penelitian ini adalah denga
observasi, wawancara, dan studi literasi/analisis dokumen. sumber data yang
digunakn diperoleh dari informan/narasumber, rangkaian peristiwa/fenomena dan
dokumen yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa
1). strategi belajar yang diterapkan oleh guru mata pelajaran PKn yang kurang
disenangi oleh siswa yaitu dimana guru dalam proses belajar mengajar kebanyakan
menggunakan metode ceramah sehingga siswa tidak dapat aktif dalam proses
belajar, salain dari itu yang dapat menyebabkan menurunnya minat belajar siswa
pada pelajaran PKn ialah kurangnnya kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran
PKn dalam kehidupan sehari-hari, 2) strategi guru dalam mengembangkan minat
belajar peserta didik terhadap pelajaran PPKn , yaitu; memberikan pemahaman
kepada seluruh siswa akan pentingnya pelajaran PPKn , menggunakan metode
belajar yang disenagi oleh siswa, menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa,
serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan disenagi oleh peserta didik.3)
faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan minat belajar siswa
terhadap pelajaran PPKn baik faktor yang mendukung maupun faktor yang
menghambat yaitu (1) faktor dari dalam diri siswa itu sendiri (idividu), (2) faktor
dari dalam sekolah dan (3) faktor dari lingkungan masyarakat atau lingkungan
keluarga.

Kata Kunci : Strategi Peningkatan Minat Belajar Siswa

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mutu pendidikan pembelajaran yang rendah dapat diartikan kurang efektifnya
proses pembelajaran. Tercapainya standar kompetensi untuk keberhasilan
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pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengolah
pembelajaran dapat menciptakan situasi yang memungkinkan siswa belajar
sehingga merupakan titik awal berhasilnya pembelajaran. Guru yang baik adalah
guru yang mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran didalam
kelas secara bijaksana. Belajar dan mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Tujuan yang
hendak dicapai agar dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pelajar
sebagai bentuk perubahan perilaku siswa dalam belajar. Belajar dan strategi belajar
merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan siswa. Belajar yang tidak
menggairahkan bagi peserta didik biasanya lebih banyak mendatangkan kegiatan
pembelajaran yang kurang efektif. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi tercapainya
tujuan pembelajaran588 . Dalam proses belajar mengajar, hal yang paling berperan

adalah cara guru mengajar atau menyampaikan pelajaran yang bertujuan untuk
menarik perhatian siswa. metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan
dan juga alat peraga yang digunakan akan mempermudah siswa untuk memahami
materi. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis
dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran589. Metode
yang akan digunakan dapat memberikan kesan agar siswa lebih menyenangi
pelajaran tertentu.
Kesulitan maupun kegagalan yang dialami siswa tidak hanya bersumber
dari kemampuan siswa yang kurang tetapi ada faktor lain yang turut menentukan
keberhasilan siswa dalam belajar yaitu faktor dari luar diri siswa salah satunya
adalah kurangnya perhatian siswa saat guru menerangkan, metode yang digunakan
guru juga kurang menarik. Penyebabnya dapat berasal dari siswa, guru maupun
sarana dan prasarana yang kurang memadai, minat dan minat yang rendah, kinerja
guru yang rendah akan menyebabkan pembelajaran kurang efektif.
Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, menyebabkan tidak
seimbangnya

kemampuan

kognitif,

afektif

dan

psikomotorik,

misalnya

588

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Stretegi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta,2002) hlm 1
589
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Stretegi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta,2002) hlm 7
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pembelajaran yang monoton dari waktu kewaktu, guru yang bersifat otoriter dan
kurang bersahabat dengan siswa sehingga siswa merasa bosan dan kurang minat
belajar.590 Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga pengajar dan
pendidik harus selalu meningkatkan kualitas profesionalismenya yaitu dengan cara
memberikan kesempatan belajar kepada siswa dengan melibatkan siswa secara
efektif dalam proses belajar mengajar.
Minat sebagai keseluruhan daya penggerak siswa didalam diri siswa yang
menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa
dapat tercapai.Minat yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu
tujuan.591 Minat yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang
diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran atau kepuasan, keberhasilan belajar
seseorang tidak lepas dari minat orang yang bersangkutan, oleh karena itu pada
dasarnya minat belajar merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan
belajar seseorang. Siswa yang memiliki minat luas akan mempunyai banyak
aktifitas untuk melakukan kegiatan belajar.
Permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan sekarang ini yaitu
pengembangan minat belajar siswa, dimana era serba modern ini telah memberikan
dampak negatif terhadap proses belajar siswa, salah satunya dengan menurunnya
minat belajar siswa ini dikarenakan oleh pengaruh yang didapatkan baik itu dari
lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Peneliti melihat menurunnya minat
belajar yang dihadapi oleh siswa juga dialami oleh siswa-siswa di SMK
Muhammdiah Delanggu khususnya terhadap mata pelajaran PPKn.
Guru pelajaran PKN yang ada di SMK Muhammadiah Delanggu dalam
proses belajar mengajar masih menggunakan strategi mengajar dengan model
ceramah sehingga metode yang digunakan ini cenderung menjadi pesan satu arah

590

591

Sugihartono dkk. Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta.2007), hlm 20
Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta.2013)
hlm.180
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dengan siswa, selain daripada itu dengan menggunakan metode ceramah dalam
mengajar akan menimbulkan hal-hal seperti: proses belajar sifatnya hanya satu arah
yang menyebabkan siswa hanya berperan sebagai perintah materi dan akan
membuat siswa kurang aktif,sukar untuk mengukur tingkat belajar siswa ataupun
minatnya terutama pada waktu penyampaian materi, serta akan membuat siswa
akan bosan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:1). Apakah penyebab
menurunnya minat belajar siswa terhadap pelajaran PPKn di SMK Muhammadiah
Delanggu ?,2). Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa
terhadap pelajaran PPKn di SMK Muhammadiah Delanggu? 3)Apa faktor
pendorong dan penghambat dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa
terhadap pelajaran PPKn di SMK Muahmmadiah Delanggu?
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut: 1.Untuk mengetahui penyebab menurunnya minat
belajar siswa terhadap pelajaran PPKn di SMK Muhammadiah Delanggu, 2.Untuk
mengetahui strategi guru dalam mengembangkan minat belajar siswa terhadap
pelajaran PPKn di SMK Muhammadiah Delanggu, 3.Untuk mengetahui faktor
pendorong dan penghambat dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa
terhadap pelajaran PKndi PPKn di SMK Muhammadiah Delanggu

METODELOGI PENELITIAN
Penelitian

ini

menggunakan

jenis

penelitian

deskriptif

kualitatif

denganTeknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMK
Muhammadiah Delanggu. Fokus penelitian ini diarahkan pada strategi guru dalam
meningkatkan minat balajar siswa terhadap studi PPKn di SMK Muhammadiah
Delanggu.
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran PPKn ,
selanjutnya untuk mendukung data utama dipilih beberapa sumber data, yang terdiri
dari: beberapa orang siswa dari perwakilan setiap kelas.
Analisis Data
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif
dan analisis deskriptif. Model analisis interaktif mempunyai 3 buah komponen
yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. 592 Aktivitas
dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan
data sebagai proses siklus.

Sajian Data

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Reduksi Data

Gambar 3: Analisis data
Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang ketiga komponen tersebut:
1.

Reduksi

data

merupakan

proses

menyeleksi,

menentukan

focus,

menyederhanakan, menringkas dan mengubah bentuk data “mentah” yang ada
dalam lapangan. Dalam tahap ini penelitimemilahkan dan membuang data yang
tidak perlu, kemudian mengorganisasikan data dengan catatan sedemikian rupa
sehingga dapat ditarik kesimpulankesimpulan.
2. Penyajian data sebagai komponen kedua dalam kegiatan analisis data, merupakan
suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang
memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.Sajian data ini harus mengacu
kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian,
sehingga narasi yang tersajimerupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk
menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

592

sukardi metodelogi penelitian pendidikan (Jakarta :Bumi Aksara ,2007), hlm. 157
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3. Verifikasi (penarikan kesimpulan) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
memantapkan simpulan dari tampilan data agar benar-benar dapat dipertanggung
jawabkan593.
HASIL DAN PEMABAHASAN
1. Penyebab Menurunya Minat Belajar Siswa Terhadap Pelajaran PKn
Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan beberapa penyebab menurunnya
minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn yaitu: strategi belajar yang
diterapkan oleh guru mata pelajaran PKn yang kurang disenangi oleh siswa yaitu
dimana guru dalam prsoses belajar mengajar kebanyakan menggunakan metode
ceramah sehingga siswa tidak dapat aktif dalam proses belajar, salain dari itu yang
dapat menyebabkan menurunnya minat belajar siswa pada pelajaran PKn ialah
kurangnnya kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran PKn dalam kehidupan
sehari-hari .Dan kesesuaian materi dengan karakteristik peserta didik masih kurang
karena materi dan model pembelajaran kurang mengeksplorasi peserta didik
Ini juga dapat dilihat dari segi pembelajaran atau sistem penyampaian mata
pelajaran PKn di kelas selama ini pembelajaran PKn lebih menekankan pada
pembelajaran satu arah dengan dominasi guru yang lebih menonjol sehingga
hasilnya sudah dapat diduga, yaitu verbalisme yang selama ini sudah dianggap
sangatmelekat pada pendidikan umumnya di indonesia. Hasil observasidi di SMK
Muhamddiah Delanggu pada penelitian, tanggal 20 Mei 2017 tentunya hal tersebut
bertentangan dengan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
mewajibkan siswanya untuk aktif dalam pembelajaran dan Kurikulum 2013. Selain
itu penggunaan metode pembelajaran konvensional oleh guru juga menyebabkan
siswa pasif dan cenderung bosan dalam menerima pelajaran. Masalah tersebut
merupakan masalah yang harus segera dipecahkan sebab jika tidak akan
mempengaruhi perkembangan siswa dalam menerima pembelajaran berikutnya,
Khususnya mata pelajaran PPKn .

593

Burhan Bungin Metodelogi Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 136
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Ada beberapa faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa terhadapmata
pelajaran PKn, diantaranya faktor siswa, guru,sarana prasarana, alat peraga,
metode, dan proses mengajar yang kurangmenarik minat siswa untuk belajar. Siswa
kurang memperhatikan guru saat menerima pelajaran, kurang fokus, enggan
berfikir, merasa malu dan bosan Guru kurang persiapan dalam merencanakan
pembelajrandan

kurang

menguasi

materi

pembelajaran.

Dalam

proses

belajarmengajar masih satu arahdanmasih beranggapan guru itu segalanya.

2. Strategi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa

Berdasarkan hasil penelitian ini maka telah ditemukan strategi guru dalam
mengembangkan minat belajar peserta didik terhadap pelajaran PPKn , yaitu;
memberikan pemahaman kepada seluruh siswa akan pentingnya pelajaran PPKn ,
menggunakan metode belajar yang disenagi oleh siswa, menjadi seorang guru yang
disenangi oleh siswa, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan disenagi
oleh peserta didik. Dengan demikian jika seluruh strategi tersebut dapat diwujudkan
oleh guru pelajaran PKnmaka ini akan dapat manarik keinginan peserta didik untuk
belajar PPKn .
Dalam suatu proses belajar mengajar, aspek yang sangat penting untuk
mencapai tujuan tersebut adalah peran aktif atau partisipasi antara guru dan siswa.
Partisipasi antara keduanya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam suatu proses
belajar mengajar harus ada keterlibatan antara gurudan siswa. Proses belajar itu
sendiri merupakan hal yang sangatpenting, dimana proses tersebut terjadi di dalam
pemikiran siswa. Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar merupakan
suatu implementasi dari keaktifansiswa dalam proses tersebut tentu saja disamping
menerima materi pelajaran dari guru siswa juga aktif baik dari segi fisik maupun
mental..
analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup
demokratis
Untuk mencapai tujuan tersebut, guru dapat menggunakan metode -metode
pembelajaranyang menarik dan tepat agar tujuan dari pembelajaran PPKN tersebut
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dapat tercapai, yaitu dengan menjadikan siswa berfikir kritis, rasional dan kreatif.
Ketika aspek itu dapatterwujud dengan keterlibatan peran aktif siswa untuk tanya
jawab, berdiskusi, bermain peran atau sosiodrama dan menganalisis suatu
permasalahan
Adapun Cara meningkatkan minat belajar siswa yaitu; Memberikan informasi
kepada siswa
mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan
bahan pengajaran yang lalu serta menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa
akan datang. Menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional
yang sudah diketahui banyak siswa. Menggunakan insentif sebagai alat yang
dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak
maumelakukannyaatau yang tidak dilakukan dengan baik.

3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam upaya meningkatkan
minat belajar siswa terhadap pelajaran PKn
Bardasarkan hasil penelitian ini maka ditemukan 3 faktor yang dapat berpengaruh
terhadap pengembangan minat belajar siswa terhadap pelajaran PPKn baik faktor
yang mendukung maupun faktor yang menghambat yaitu (1) faktor dari dalam diri
siswa itu sendiri (idividu), (2) faktor dari dalam sekolah dan (3) faktor dari
lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga.
faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan
yaitu; (1) Faktor – factor intern yang terdiri dari , Faktor Jasmaniah, Faktor
kesehatan , dan Cacattubuh , Faktor Psikologis (Inteligensi, Perhatian , Minat
,Bakat , Motif ,Kematangan, Kesiapan), Faktor Kelelahan, terdiri dari kelelahan
jasmani dan kelelahan rohani . dan yang kedua adalah (2) Faktor - faktor ekstern,
yaitu: (a) Faktor Keluarga, terdiri dari: (Cara orang tua mendidik, Relasi
antaranggota keluarga, Suasana rumah , Keadaan ekonomi keluarga, Pengertian
orang tua, Latar belakang kebudayaan(b) Faktor Sekolah, terdiri dari: Metode
mengajar , Kurikulum, Relasi guru dengan siswa, Relasi siswa dengan
siswa,Disiplin sekolah,Alat pengajaran, Waktu sekolah , Standar pengajaran di atas
ukuran, Keadaan gedung,Metode belajar , Tugas rumah. ( c)Faktor Masyarakat,
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terdiri dari: Kegiatan siswa dalam masyarakat,Mass media, teman bergaul, Bentuk
kehidupan masyarakat.594
Berdasarkan pendapat diatas ,faktor –factor yang mempengaruhi belajar
seseorang digolongkan menjadi dua,yaitu factor intern dan faktor ekstern. Faktor
intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar,
Adapun faktor ekstern merupakan faktor yang berada di luar individu.
1. Faktor pendorong atau pendukung
Faktor dari dalam diri peserta didik yang meliputi meliputi;keinginan yang
kuat untuk belajar, kesadaran akan pentingnya pendidikan PKn , kedisiplinan dan
keinginan untuk maju atau berprestasi. Faktor dari dalam sekolah yaitu meliputi;
kelengkapan sarana dan prasaran sebagai penunjang keberhasilan proses belajar
mengajar,kualtias tenaga pengajar yang baik, penerapan kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan siswa, dan peraturan sekolah yang disiplin. Faktor dari
lingkungan masyarakat yaitu meliputi: perhatian dan dorongan orang tua kepada
anak untuk terus belajar, kursus atau kelompok belajar di luar sekolah, berteman
dan bergaul dengan teman-teman yang berprestasi, dan pengawasan oleh seluruh
masyarakat terhadap seluruh peserta pelajar. Selain dari ketiga faktor tersebut juga
yang menjadi faktor pendorong dari upaya pengembangan minat belajar siswa yaitu
tujuan dari nagara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan yang
merata bagi seluruh rakyat indonesia.
2. Faktor penghambat.
Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam upya pengembangan minat
belajar siswa terhadap pelajaran PKnyaitu sebagai berikut:
Dari dalam diri siswa (individu) yaitu; kurangya perhatian siswa tehadap
pendidikan,kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran PKn , sikap
siswa yang pemalas, serta keadaan siswa yang mementingkan bermain daripada
belajar.

594

Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta.2013) hlm

72
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Dari dalam sekolah yaitu: budaya membaca belum terrealisasikan dengan baik,
hubungan kerja sma antara pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa belum
berjalan dengan baik dalam prose pengembangan minata belajar siswa,
Dari lingkungan masyarakat atau keluarga yaitu meliputi; masih ada orang
tua siswa yangkuran perhatianterhadap pendidikan anaknya, orang tua siswa terlalu
mengandalkan

sekolah

sebagai

satu-satunya

tempat

anak

memperoleh

pengetahuan, teman bergaul yang salah, kebnayakan bermain atau menonton serta
menggunakan media sosial sehingga anak akan mengenyampinkan pelajaran.
Berdasarkan faktor penghamabat dalam upaya pengembangan minat belajar
siswa terhadap pelajaran PPKn maka sangat diharapkan keseriusan dan kerja keras
baik dari pihak sekolah maupun dari pihak oran tua siswa dalam memperhatikan
pendidikan anak didik baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan
masyarakat, karena keberhasilan dari proses pendidikan sangat ditentukan dari
minat belajar siswa karna jika minat belajar siswa rendah terhadap mata pelajaran
maka dapat berpengaruh terhadap prestasi dan pencapaian siswa dalam proses
belajar mengajar, serta akan menghambat tujuan dari pendidikan yaitu memebentuk
anak didik menjadi anak yang berpendidikan dan berkompetensi.

KESIMPULAN
A. Simpulan
1). strategi belajar yang diterapkan oleh guru mata pelajaran PKn yang
kurang disenangi oleh siswa yaitu dimana guruh dalam prsoses belajar mengajar
kebanyakan menggunakan metode ceramah sehingga siswa tidak dapat aktif dalam
proses belajar, salain dari itu yang dapat menyebabkan menurunnya minat belajar
siswa pada pelajaran PKn ialah kurangnnya kesadaran siswa akan pentingnya
pelajaran

PKn

dalam

kehidupan

sehari-hari,

2)

strategi

guru

dalam

mengembangkan minat belajar peserta didik terhadap pelajaran PPKn , yaitu;
memberikan pemahaman kepada seluruh siswa akan pentingnya pelajaran PPKn ,
menggunakan metode belajar yang disenagi oleh siswa, menjadi seorang guru yang
disenangi oleh siswa, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan disenagi
oleh peserta didik.3) faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan minat
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belajar siswa terhadap pelajaran PPKn baik faktor yang mendukung maupun faktor
yang menghambat yaitu (1) faktor dari dalam diri siswa itu sendiri (idividu), (2)
faktor dari dalam sekolah dan (3) faktor dari lingkungan masyarakat atau
lingkungan keluarga. Menurunnya minat belajar siswa terhadap pelajaran PKn
disebabkan oleh, (1) guru menggunakan metode mengajar yang kurang disenagi
oleh siswa seperti metode ceramah, (2) guru terlalukaku dalam proses belajar
mengajar (3) guru kurang berhasil memotivasi anak didik sehingga siswa tidak
memiliki semangat dalam belajar dan, (4) kurangnya kesadaran siswa akan
pentingnya pelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari.
B. Saran
Untuk Sekolah: Sebaiknya Kepala Sekolah memperhatikan dan melengkapi
seluruh fasilitas dan sarana dan prasaran yang dapat meningkatkan semangat belajar
siswa seperti; kelangkapan media belajar, kelengkapan buku-buku, dan
Untuk guru khususnya guru pelajaran PPKn: Sebaiknya guru dalamsetiap
kalimelakukan proses belajar mengajar terlabih dahulu guru harus memperhatikan
beberapa hal yaitu; memberikan pembukaan baik itu berupa doa bersama dan
pemberian motivasi yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa, guru harus
memperhatikan model belajar yang disenangi oleh siswa, guru sebaiknya
menggunakan media belajar yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar
seperti menggunakan tehnologi dalam mengajar,dan guru harus menjadi guru yang
disenangi oleh siswa sehingga dengan otomatis siswa akan senang dengan pelajaran
yang diajarkan.
Untuk siswa atau pelajar: Bagi siswa yang memiliki minat rendah terhadap
mata pelajaran PKn sebaiknya mengkonsultasikan hal tersebut kepada guru mata
pelajaran dan menyampaikan hal-hal yang menjadi penyebab rendahnya minat
belajar tersebut.
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CIVIC LITERACY DALAM PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN
PEMILU UNTUK MEMPERKUAT CIVIC ATITUDE MAHASISWA

Erna Yuliandari, Rusnaini, Yudi Ariana
Prodi PPKn – FKIP- UNS
nana_adenensi@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tulisan ini ingin membahas mengenai civic literacy dalam pembelajaran
demokrasi dan pemilu untuk memperkuat civic atitude mahasiswa melalui isu-isu
aktuai. Melalui civic literacy dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu
diharapkan dapat memperkuat civic attitude mahasiswa dan menumbuhkan
menumbuhkan nilai –nilai demokrasi Metode yang digunakan berupa deskririptif
kualitatif . Instrumen yang digunakan adalah angket dan studi pustaka. Hasil dari penelitian
awal ini menunjukan bahwa tingkat civic literacy mahasiswa dalam pembelajarn
demokrasi dan pemilu masih rendah. Penguatan civic literacy mahasiswa dalam
pembelajaran demokrasi dan pemilu sangat penting untuk memperkuat civic attitude
mahasiswa dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa.
Kata kunci :Civic Literacy, Demokrasi dan Pemilu, Civic Attitude

PENDAHULUAN
Mata Kuliah Demokrasi dan Pemilu merupakan salah satu mata kuliah
yang ada di Prodi PPKn FKIP UNS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk
peserta didik menjadi warganegara yang mengerti tentang demokrasi serta
menerapkan nilai-nilai demokrasi didalam kehidupan sehari hari. Era globalisasi
yang membawa keadaan dunia semakin terbuka memberikan pengaruh negatif dan
positif bagi karakter kebangsaan di Indonesia. Pengaruh negatif yang bagi generasi
muda antara lain sudah mulai melupakan jati diri bangsa. Oleh karen itu perlu
dilakukan penguatan nilai-nilai demokrasi dikalangan mahasiswa . Warganegara
bertindak dan bertanggungjawab ketika ia memiliki tugas dan batas-batas yang
diterima oleh masyarakat, agar masyarakat dan anggotanya secara individual dapat
berkembang, maka diperlukan loyalitas, dan pendidikan kewarganegaraan
mempunyai tujuan

untuk membentuk warganegara yang loyal. Masyarakat

memilki tanggungjawab untuk mempertahankan jati diri bangsanya, seiring dengan
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arus globalisasi dan modernisasi, diperlukan penguatan nilai-nilai demokrasi
melalui mata kuliah demokrasi dan pemilu
Selama ini tingkat literacy mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah
demokrasi dan pemilu

masih rendah. Peningkatan civic literacy, yakni

pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial
,politik dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang
bertindak seacra otonom (Suryadi,2010:3 ). Civic litercay menjadi sebuah tuntutan
seiring dengan perkembagan dan kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Civic
literacy dimaknai sebagi kapasitas pengetahuan dan kemampuan warganegara
untuk memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai
kapasitas pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan
memulai perubahan dalam komunitas dan amsyarakat yang lebih besar. Kemauan
dan kemampuan untuk terlibat dalam discource publik .Sejalan dengan tujuan mata
kuliah demokrasi dan pemilu untuk membentuk warganegara yang mengerti akan
demokrasi dan menerapkan nilai-nilai demokrasi didalam kehidupan sehari-hari .
Dengan civic literacy dalam pembelajaran mata kuliah demokrasi dan pemilu
diharapkan mahasiswa dapat membentuk jiwa kristis mahasiswa sebagai
warganegara dalam menghadapi kehidipan sehari hari baik di dunia sosial maupun
politik.
Berdasarkan urgensi penelitian diatas, maka penting sekali untuk
melaksanakan

penelitian ini dengan tema civic literacy dalam pembelajaran

demokrasi dan pemilu untuk menguatkan civic attitude mahasiswa. Rumusan
masalah dalam penelitian ini

Bagaimana permasalahan permasalahan dalam

pembelajaran demokrasi dan pemilu serta bagaimana strategi penguatan civic
literacy untuk meningkatkan civic literacy mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini
untuk memetakan permasalahan dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu serta
untuk mengetahui bagaimana strategi penguatan civic literacy dalam pembelajaran
demokrasi dan pemilu.

1011

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan oleh

penulis adalah diskriptif kulitatif

dengan

mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, angket dan studi kepustaaan
yaitu menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dari berbagai sumber pustaka .
bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan
dalam hubungannya dengan studi yang ditulis. Lokasi penelitian di Prodi PPKn FKIP
UNS.

HASIL DAN PEMBAHASAAN
Pembelajaran Demokrasi dan pemilu

bukanlah sekedar proses

mendapatkan pengetahuan baru, akan tetapi merekonstruksi skema-skema yang
telah ada, di mana mahasiswa adalah peserta didik yang aktif dan termotivasi.
Melalui tindakan mereka, mahasiswa menyusun skema-skema . Setiap skema
dikoordinasikan dengan skema yang lain. Informasi yang baru diintegrasikan dan
diinterelasikan dengan struktur pengetahuan yang telah ada dalam pikiran
mahasiswa. Pembelajaran demokrasi dan pemilu diarahkan menjadi pembelajaran
bermakna

agar

mahasiswa

berpartisipasi

penuh,

punya

kemampuan

,

bertanggungjawab dan mampu berpikir kritis terhadap persoalan –persoalan
demokrasi dan pemilu. Pembelajaran demokrasi dan pemilu

yang selama ini

dilakukan hanya dalam proses mendapatkan pengetahuan baru belum

pada

merekonstruksi isu-isu sehingga mahasiswa menjadi aktif dan termotivasi.
Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam RPS ( Rencana Pembelajaran Semester
) dan dikakukan

pengembangan desain pembelajaran. Substansi materi

perkuliahan demokrasi dan pemilu juga diarahkan kepada penguatan civic literacy
mahasiswa yang nantinya dapat membentuk

civic atitude dan kesadaran

berdemokrasi.
Selama ini tingkat literacy mahasiswa
pemilu

dalam pembelajaran demokrasi dan

masih rendah. Peningkatan civic literacy, yakni pengetahuan dan kemampuan

warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial ,politik dan kenegaraan menjadi
keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang bertindak secra

otonom

(Suryadi,2010:3 ). Civic litercay menjadi sebuah tuntutan seiring dengan perkembagan
dan kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Dwipayana (2013:3 ) menjelaskan bahwa
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civic literacy dimaknai sebagi kapasitas pengetahuan dan kemampuan warganegara untuk
memahami dunia politik mereka, atau secara lebih luas diartikan sebagai kapasitas
pengetahuan tentang bagaimana untuk secara aktif berpartisipasi dan memulai perubahan
dalam komunitas dan amsyarakat yang lebih besar. Kemauan dan kemampuan untuk
terlibat dalam discource publik. Dengan civic literacy dalam pembelajaran demokrasi dan
pemilu diharapkan mahasiswa dapat membentuk jiwa kristis mahasiswa sebagai
warganegara dalam menghadapi kehidipan sehari hari baik di dunia sosial maupun politik.
Civic Literacy dalam pembelajaran Demokrasi dan Pemilu untuk memperkuat
Civic attitude mahasiswa , hal tersebut berfungsi untuk membentuk pola pikir dan
tindakan untuk menjadi warga negara yang baik (good Citizen ) yang memiliki kecakapan
civic attitude dan kesadaran akan berdemokrasi .
Penguasaan kajian isu-isu tertentu

membangun sikap kritis mahasiswa yang

didasarkan pada pengetahuan akan Demokrasi dan pemilu atau dikenal dengan kapasitas
kemampuan civic literacy mereka untuk bersikap atau menentukan langkah nyata yang
merupakan perwujudan civic attitude baiak secara langsung atau tidak langsung yang akan
mengarahkan mahasiswa untuk memiliki kesadaran berdemokrasi yang kuat. Hal ini
dikarenakan isu yang berkembang dimasyarakat , terutama melalui media sosial dan
perkembangan teknologi informasi sehingga banyak tersebar berita hoax, hate spech (
ujaran- kebencian ) yang kebenarannya masih diragukan, terhadap isu-isu tersebut tidak
sedikit masyarakat yang langsung percaya dengan isu –isu yang tidak benar tersebut
karena rendahnya civic literacy . Mahasiswa melalui pembelajaran demokrasi dan pemilu
menunjukan respon positif

yang mengarah pada

kemampuan civic literacy setelah

dilakukan pembelajaran dengan isu-isu aktual dibidang demokrasi dan pemilu . Hal ini
ditunjukkan denagn berkembangnya daya pikir, dan sikap kritis mahasiswa dalam
mengolah isu aktual mengenai demokrasi dan pemilu, kemudian melakukan analisis terkait
isu-isu aktual tersebut dengan cara mencari sumber dan kebenaran isu-isu tersebut,
kemudian bersikap sesuai dengan apa yang diyakini yang diimplepentasikan dalam civic
attitude, sehingga mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya berdemokrasi. Setelah
melalui proses pembelajaran berbasis isu-isu aktual , mahasiswa menjadi kritis dalam
menyampaikan analisis dan kesimpulan terhadap isu-isu yang demokrasi dan pemilu ..
Mahasiswa semakin kritis dan menimbulkan

kesadaran akan pentingnya kesadaran

berdemokrasi dengan keinginan untuk ikut memecahkan dan memberi solusi terhadap isuisu aktual yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu sesuai dengan

kapasitas

pengetahuan yang mereka miliki melalui civic literacy .
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Penguatan civic literacy mahasiswa memerlukan dukungan semangat yang
menjadi landasan utamanya untuk bangkit melawan berbagai tantangan yang
sekarang ini menjadi realitas bangsa.. Penguatan civic literacy tentang Demokrasi
dan pemilu agar mereka mampu memahami perkembangan politik yang dihadapi
bangsa dan negaranya.
KESIMPULAN
Permasalahan dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu selama ini baru
pada tahap proses memperoleh pengetahuan baru, belum pada tahap merekonstuksi
skema dan isu-isu dalam demokrasi dan pemilu. Dengan penguatan civic litercay
melalui isu-isu demokrasi dan pemilu ditemukan bahwa proses kegiatan belajar
mampu meningkatkan pola pikir kritis mahasiswa tentang isu-su demokrasi dan
pemilu yang berkembang didalam masyarakat. Mahasiswa semakin kritis dan
menimbulkan kesadaran akan pentingnya kesadaran berdemokrasi

dengan keinginan

untuk ikut memecahkan dan memberi solusi terhadap isu-isu aktual yang berkaitan dengan
demokrasi dan pemilu sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka miliki melalui
civic literacy
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PENINGKATAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DI KOTA SURAKARTA595
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ABSTRAK
Tulisan ini menguraikan gerakan sosial yang dilakukan oleh paralegal yaitu
bagaimana paralegal berperan dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses
perempuan korban kekerasan terhadap keadilan di Kota Surakarta. Gerakan sosial yang
dilakukan paralegal sangat penting dalam membantu perempuan korban kekerasan
mengakses keadilan, karena : Pertama, paralegal melakukan peran “pembiasaan”
(familiarization) sistem hukum bagi perempuan korban kekerasan. Sebagai penerjemah,
paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa
dimengerti oleh perempuan korban kekerasan dengan prosedur yang terasa lebih familiar.
Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan
awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal. Kedua,
paralegal lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan korban kekerasan. Selain mudah
ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang
disediakan oleh pengacara atau advokat. Ketiga, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan
posisi tawar kelompok perempuan korban kekerasan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi
dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak
hukum sekalipun masing-masing bisa berbeda.
Kata kunci : Gerakan Sosial, Paralegal, Akses Keadilan, Perempuan Korban Kekerasan

PENDAHULUAN

595
Artikel ini disarikan dari sebagian hasil penelitian penulis dengan skema PDUPT yang
berjudul Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan : Kajian tentang Peran dan Strategi
Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surakarta.
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Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dalam
rangka penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi perempuan. 596 Namun
realitas menunjukkan diskrimasi terhadap perempuan tetap saja berlangsung baik
secara kultural maupun struktural yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan
terhadap sumber daya ekonomi, hukum serta keadilan, sosial, dan politik. Akses
perempuan terhadap keadilan di Indonesia dengan demikian masih sangat lemah
(UNDP, 2007, The Asia Foundation, 2001, Narrayan, 2000, Bank Dunia, 2004 &
2008). Oleh sebab itu, pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan
sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi
banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan
keadilan. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang
dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Kendala utama umumnya adalah
rendahnya kesadaran dan pemahaman atas hukum dan hak-hak hukum mereka,
keterbatasan kapasitas mekanisme hukum negara dan nonnegara serta peranan
penengah.
Penelitian Rima Hartanto, dkk (2014 dan 2015) mengungkapkan bahwa
kendala utama yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di Kota Surakarta dalam mengakses keadilan adalah rendahnya kesadaran
dan pemahaman atas hak-hak hukum mereka. Padahal pengetahuan dan
pemahaman hukum menjadi unsur penting bagi jaminan akses keadilan perempuan
korban kekerasan (penyintas) karena akan membangun kesadaran. Kesadaran
mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi perempuan
korban.
Penelitian Rima Hartanto, dkk (2014 dan 2015) pun mengungkapkan
bahwa untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam
mengakses keadilan, maka peranan penengah (intermediaries) dalam hal ini
paralegal yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap perempuan
korban kekerasan menjadi sangat penting. Paralegal atau intermediaries pada

596
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 23/2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21/2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), dan sebagainya.
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umumnya adalah anggota masyarakat biasa yang pernah menerima pelatihan dasardasar hukum dan berbagai pengetahuan mengenai lembaga hukum dan pemerintah
yang kerap membantu masyarakat miskin dan kelompok masyarakat marginal
lainnya dalam upaya memperoleh keadilan akibat terjadinya pelanggaran hak dan
kebebasan mendasar masyarakat. Secara umum paralegal adalah orang yang
melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat.
Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum
lainnya.
Tulisan ini menguraikan gerakan sosial yang dilakukan oleh paralegal
yaitu bagaimana paralegal berperan dalam pemberdayaan hukum untuk
meningkatkan akses perempuan korban kekerasan terhadap keadilan di Kota
Surakarta.
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Akses Keadilan
Bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dapat didekati dengan
pendekatan akses keadilan ? Akses terhadap keadilan merupakan isu yang banyak
dibahas oleh berbagai kalangan dan menarik perhatian masyarakat epistemik di
seluruh penjuru dunia. Isu ini muncul sebagai akibat kegagalan “Gerakan
Pembangunan Hukum (Law and Development)” yang disosialisasikan kepada
negara-negara Dunia Ketiga sekitar tahun 1960-an oleh ahli hukum dan donor dari
Amerika Serikat. Tujuannya ialah untuk menciptakan demokrasi pada negaranegara yang baru saja merdeka dengan menerapkan model ekonomi dan hukum
baru yang dulunya diterapakan di negara-negara Barat.597
Gerakan tersebut dilanjutkan dengan gerakan yang disebut “Rule of
Law”598 (Negara Hukum) setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun sayangnya
gerakan ini kembali mengalami kegagalan yang sama. Program pembangunan di
bawah Gerakan Rule of Law tersebut gagal karena dirancang secara top down
597

Thomas Charother berpendapat bahwa persoalannya terletak pada ketimpangan
pengetahuan yang memadai tentang akar-akar budaya hukum di negara berkembang (Charother,
2006:15-28).Lihat juga Benda-Beckman, David Trubek dan Marc Galanter.
598
Carother mengartikan the Rule of Law sebagai a system in which the law are public
knowledge , are clear in meaning, and apply equally to everyone (Carothers, 2006). Gerakan the
Rule of Law bertujuan untuk membangun sistem hukum yang business-and investment-friendy.
Karena kegagalan Rule of Law, Stephen Golub menyebutkan program-programnya sebagai Rule of
Law yang Ortodoks (2005, 2006).
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dengan berpusat pada negara, dan terlalu banyak perhatian yang diberikan pada
lembaga-lembaga hukum resmi. 599 Model Hukum Barat ini tidak cocok dengan
konteks negara berkembang. Belajar dari kesalahan tersebut, program baru kembali
diperkenalkan, yakni “Akses Menuju Keadilaan”- atau sering kali dikaitkan dengan
terminologi lain yaitu “Pemberdayaan Hukum”. Program ini dirancang dengan
mengajak lebih banyak peran serta masyarakat dan berbagai kepakaran dengan latar
belakang yang interdisiplin. Dengan demikian akses terhadap keadilan dikenal
sebagai metode reformasi hukum dengan pendekatan bottom-up atau pendekatan
yang dimulai dari pengalaman masyarakat di tingkat akar rumput (Van Rooij,
Benjamain, 2009).
Banyak teori mengenai akses terhadap keadilan yang kini berkembang,
baik dalam konteks akademis, kepentingan proyek dan program pembangunan 600.
Sebelum era tahun tujuh puluhan, akses terhadap keadilan lebih banyak berfokus
pada bantuan hukum (Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, 2009). Sampai saat ini,
sebagian besar penelitian dalam isu akses terhadap keadilan juga masih membahas
mengenai topik tersebut 601. Namun sejak dulu, banyak pengalaman menunjukkan
bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berfokus pada pengadilan atau institusi
hukum semata, mekanisme dan jalur lain telah diakui turut membuka akses
masyarakat terhadap keadilan. Kedudukan utama pengadilan negara sebagai satusatunya sarana ’untuk memperoleh keadilan’ sesungguhnya tidak didukung oleh
fakta-fakta empiris. Sebab keadilan tidak hanya diperoleh melalui lembagalembaga negara dan pengacara bukan merupakan satu-satunya akses terhadap
keadilan. Dengan meningkatnya ragam mekanisme pemulihan di negara-negara
modern maka konsep akses terhadap keadilan telah diperluas dengan memasukkan
bentuk-bentuk keadilan yang lain. Hezel Genn, antara lain mendiskusikan media
dan mekanisme mediasi yang menjadi alternatif motode akses terhadap keadilan di

599

Karena kegagalan Rule of Law, Stephen Golub menyebutkan program-programnya
sebagai Rule of Law yang Ortodoks (2005, 2006). Keadaan di mana para aktor yang terlibat dalam
desain program tidak sepenuhnya menyadari bahwa program tidak didukung dan tidak mengakar
pada masyarakat penerima, diumpamakan sebagai “a house without foundation” oleh Stephen Golub
(2006).
600
Lihat Bappenas,UNDP, Justice for the Poor dan Bedner.
601
Sebagai contoh lihat Kritzer, 2008.
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luar mekanisme pengadilan602. Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia, akses
terhadap keadilan melibatkan seperangkat tantangan yang lebih luas. Dalam
konteks Indonesia, kombinasi sistem hukum dan keadilan negara (pengadilan) dan
non-negara (mekanisme adat atau mekanisme lokal lainnya) bahkan banyak kasus
mekanisme adat lebih banyak berperan penyelesaian sengketa di tingkat lokal603.
Paling tidak beberapa studi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dan sengketa
yanag dibawa ke mekanisme hukum negara (pengadilan) sebelumnya telah melalui
mekanisme keadilan non-negara seperti musyawarah ataupun mediasi604.
Lebih dari itu, Sen (1995:266) menegaskan bahwa akses terhadap
keadilan secara umum juga mengandung pengertian adanya “kebebasan untuk
mencapai sesuatu” dan secara khusus “kemampuan untuk berfungsi”. Dengan
demikian akses terhadap keadilan tidak semata diartikan sebagai akses terhadap
penyelesaian kasus, namun juga terkait dengan hak dan kemampuan seseorang
untuk menentukan hidup dan masa depannya, yaitu hak asasinya sebagai manusia.
Akses keadilan di Indonesia secara umum dijamin dalam UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 melalui Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), dan
Pasal 28I (1), sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Selanjutnya
terdapat dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
bagi pengembangan strategi nasional akses hukum dan keadilan :
1. UU 12/2005 yang menegaskan konvensi internasional mengenai Hak Sipil dan
Politik, menjadi payung hukum bagi persidangan yang adil, perlakuan yang
sama di muka pengadilan, hak atas bantuan hukum, hak banding dan sebagainya.
2. UU 7/1984 yang menegaskan konvensi internasional mengenai Pengurangan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, menjamin perlindungan
hukum dan kebebasan atas diskriminasi perempuan.
3. PP No.7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2004-2009)
menegaskan peran penting akses hukum dan keadilan dalam menjembatani
kepentingan ekonomi dan pembangunan sosial nasional, menggarisbawahi
602

Lihat dalam Hezel Genn & Sarah Beinaart, 1999.
Keebet Benda-Beckmaann, 1986, The Broken Starways to Concencus, Dorddrecht, Foris.
604
Lihat Justice for Poor, Social Development Unit, World Bank Indonesia May 2008,
Forging the Middle Ground, World Bank Indonesia, Jakarta.
603
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upaya “keadilan dan demokrasi Indonesia” sebagai satu dari tiga agenda
pembangunan.
Selama ini studi-studi yang ada umumnya masih melihat akses
penduduk miskin secara umum terhadap keadilan. Studi yang secara khusus
memfokuskan kepada perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dalam
kategori penduduk miskin sebagai pencari keadilan masih sangat terbatas (lihat
antara lain UNDP, 2007, World Bank, 2004, 2006 & 2008, Asia Foundation, 2001).
Akses perempuan terhadap keadilan sangat terkait dengan kekhususan
isu dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Isu perempuan dipilih sebagai
komponen dalam akses terhadap keadilan karena secara umum keberadaan
perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (disadvantaged
group). Banyak pemikiran dari kajian perempuan pada dasawarsa terakhir yang
menyetujui keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak
diuntungkan/yang termarjinalkan. Hal ini bukan disebabkan seksualitas mereka
semata sebagai perempuan, tetapi lebih rumit lagi karena perempuan telah
ditempatkan dalam relasi interseksional terkait ras, kelas, kolonialisme, dan
naturisme (Tong, 1998; Harding, 1987; Moore, 1998 ;Shiva & Wies, 1993).
Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka
miskin, terbelakang, berasal dari ras, etnik, dan agama minoritas. Penjelasan
terhadap peminggiran perempuan dalam literatur di atas, terfokus pada ketiadaan
kekuasaan perempuan dalam relasi di antara dirinya dan orang-orang yang di
sekitarnya, termasuk suami, kerabat (otoritas adat) sampai elit kekuasaan dalam
pemerintahan.
Tulisan ini lebih khusus lagi membahas tentang akses perempuan
korban kekerasan terhadap keadilan. Secara umum kekerasan terhadap perempuan
terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya “budaya
patriarkhi” yang diskriminatif-subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam
relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, buruh dan
majikan, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan.
Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dikenali, bahkan
korban juga tidak menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai bentuk
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kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat patriarki menempatkan kekerasan
terhadap perempuan sebagai hal yang wajar. Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi
ajaran agama, budaya hukum dan adat istiadat yang semakin melanggengkan sistem
patriarki.
Sistem

patriarki

menghambat

perempuan

korban

kekerasan

menemukan kesadaran bahwa dirinya mengalami kekerasan. Pemahaman yang
keliru terhadap kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi korban dalam
mengambil keputusan. Perempuan korban merasa malu dan menganggap kekerasan
yang dialaminya sebagai aib yang harus ditutup rapat. Meskipun korban
mengetahui bahwa dirinya sendiri, teman, tetangga, anggota keluarga lain bahkan
ibunya mengalami kekerasan, akan tetapi korban dan anggota masyarakat lainnya
belum melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan struktural dalam
masyarakat. Ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki seringkali tidak dianggap
sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan
korban merasa kekerasan sebagai takdir yang harus diterima dan hukuman yang
layak bagi perempuan.
Sebagai korban kekerasan, seringkali membuat perempuan mengalami
trauma psikologis; korban merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang
dialaminya, bahkan bisa terjebak dalam siklus kekerasan yang menghalangi korban
untuk mengatasi atau mencari bantuan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam
posisi labil dan trauma seperti ini, maka korban belum dapat mengambil keputusan
terbaik untuk dirinya sendiri.
Tidak adanya kuasa menghalangi akses keadilan bagi perempuan
korban kekerasan, mereka terhalang karena kurang/tidak memiliki pengetahuan
hukum (legal knowledge) tentang hak-haknya untuk diperlakukan adil di muka
hukum, mendapat pelayanan dan bantuan hukum yang memadai ketika
membutuhkan, bahkan sering diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan
(Irianto, et.all, 2004; Irianto dan Nurcahyo, 2006).
Ketiadaan akses yang setara pada keadilan yang dialami perempuan
juga terkait dengan persoalan penegakkan prinsip “equality before the law”
(persamaan di muka hukum) dalam praktik hukum. Secara ideal prinsip tersebut
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baru dapat berlaku efektif bila setiap orang memiliki akses yang sama kepada
sumber daya dan keadilan. Bagaimana prinsip persamaan di muka hukum akan
diterapkan dalam situasi yang timpang ini (Irianto, 2009). Perempuan yang berada
dalam posisi terpinggirkan dan tidak diuntungkan kemungkinan besar akan kalah.
Tidak pernah dipikirkan secara mendasar bahwa kemiskinan dan “keadaan
terpinggirkan” adalah karena konstruksi politik dan ekonomi yang disahkan oleh
berbagai kebijakan (hukum), yang menjauhkan perempuan dari akses terhadap
keadilan dan sumber daya.
Adanya pengetahuan perempuan korban dalam mengakses keadilan
yang semula meletakan posisi dan kondisi perempuan di masyarakat patriarki
sebagai objek, menjadi sebuah kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia
perempuan dan sebagai warga negara. Pengetahuan perempuan akan hak-haknya
untuk tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami kekejaman, perbuatan di
luar kemanusiaan atau hukuman merupakan titik kulminasi yang memotivasi
korban keluar dari kekerasan. Hal ini sangat sesuai dengan kewajiban yang termuat
dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW,
mengenai kewajiban untuk menghapus kebiasaan, prasangka-prasangka dan pola
pikir tingkah laku yang superior inferior atas laki-laki dan perempuan.
Dalam konteks inilah penguatan pengetahuan perempuan korban
dengan dukungan keluarga, pendamping, dan masyarakat sangat diperlukan.
Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi
perempuan korban.
Uraian tersebut menunjukkan pentingnya perempuan korban kekerasan
diadvokasi untuk mendapatkan akses terhadap keadilan sebab mendapatkan akses
terhadap keadilan adalah hak asasi perempuan, dimana hak asasi perempuan
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak lepas dari sejarah
perkembangan HAM.

Peran Paralegal Sebagai Gerakan Sosial Untuk Peningkatan Akses
Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Surakarta
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Kelompok-kelompok miskin dan marjinal termasuk perempuan,
seringkali justru tersingkir bahkan menjadi korban dari beroparasinya hukum
positif. Rumusan hukum positif yang dibuat seolah-olah ‘netral’ seringkali justru
berimplikasi tidak adil dalam prakteknya, karena masyarakat pada kenyataannya
tidak homogen. Ada relasi kuasa yang timpang akibat perbedaan-perbedaan sosial
(kelas, gender, ras, etnis, dll). Kepentingan kelompok-kelompok yang powerless
sering tidak terakomodir dalam rumusan hukum yang ada. Atau jikapun ada hukum
yang mengatur, acapkali tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, maka peran
paralegal menjadi signifikan. Lebih khusus lagi, pengalaman perempuan dan
diskusi mengenai definisi akses terhadap keadilan menunjukkan bahwa perempuan
mengalami tantangan dalam mengupayakan keadilan.
Definisi paralegal di kalangan pelaku Legal Empowerment misalnya
yang dipakai oleh Stephen Golub, “paralegals are laypersons, often drawn from
the group they serve, who receive specialized legal training and who provide
various forms of legal education, advice, and assistance to the disadvantaged”
(Golub, 2006:171). Vivek Maru memberikan rumusan yang tidak jauh berbeda
berdasarkan pengalamannya mengembangkan program Keparalegalan di Sierra
Lion. Ia menawarkan definisi paralegal sebagai, ‘laypeople with basic training in
law and formal government who assist poor and otherwise disempowered
communities to remedy breaches of fundamental rights and freedom’ (Maru,
2006:29).
Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum tidak memberi penjelasan tentang siapakah paralegal. Pengertian yang
banyak dijadikan acuan di Indonesia adalah yang digunakan oleh Ravindran yang
meskipun masih terasa pengaruh ‘legal positivis’, namun telah berhasil
merumuskan peran-peran yang memuat pemberdayaan sebagai berikut.
“seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik
hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta
keterampilan untuk: melaksanakan program-program pendidikan sehingga
kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hakhaknya; memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga merka bisa
menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; membantu melakukan
mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan; melakukan penyelidikan
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awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh pengacara;
membantu
pengacara
dalam
membuat
pernyataan-pernyataan
(gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan
informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi” (Ravindran, 1989:1).
Inisiatif keparalegalan di Kota Surakarta khususnya terkait kekerasan
terhadap perempuan, sebagaian besar diinisiasi/dilakukan oleh LSM yang bergerak
pada isu perempuan dalam hal ini adalah SPEK-HAM. Melalui program PSDHM
(Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat), SPEK-HAM memberikan
pendidikan hukum komunitas kemudian dari komunitas itu dipilih beberapa orang
dari mereka untuk dijadikan paralegal SPEK-HAM, sehingga terbentuklah
komunitas Paralegal Surakarta. Latar belakang paralegalpun cukup beragam.
Beberapa adalah perempuan yang pernah mengalami kekerasan lalu tergerak
hatinya untuk membantu perempuan lain yang megalami hal yang sama dengan
mereka. Ada pula yang merupakan aktivis perempuan di komunitas.
Untuk dapat menjalankan perannya paralegal memang membutuhkan
status dan simbol identitas agar diakui terutama oleh otoritas yang berwenang.
Selain identitas yang menjadi modal simbolik, pengetahuan hukum, pengalaman
dalam penyelesaian kasus serta dukungan kelembagaan dari pengacara dan LSM
pelaksana program telah memperkuat posisi dan status sosial paralegal. Relasi
formal dan informal antara paralegal dan lembaga eksternal seperti LSM atau partai
politik tertentu membawa isu mengenai netralitas paralegal.
Relasi politik diperlukan karena akan memperkuat posisi tawar yang
berguna bagi paralegal sendiri dalam mempengaruhi masyarakat dalam pendidikan
hukum atau memperbaiki relasi kekuasaan di hadapan pihak-pihak yang lebih kuat.
Dilema lain terjadi pada tingkat kebijakan pemerintah tentang definisi dan posisi
paralegal dalam sistem hukum di Indonesia Pemikiran pertama menganggap
paralegal harus dinyatakan sebagai profesi hukum yang mendapat tempat sebagai
aktor bantuan hukum yang diakui oleh negara layaknya profesi swasta lainnya.
Meski manfaat yang datang dari pengakuan formal oleh negara dapat diterima,
namun hal itu akan menghilangkan independensi dan paralegal akan masuk dalam
jebakan administrasi dan birokrasi; ada pelatihan terstandarisasi, sertifikasi dan
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keanggotaan yang diberikan atau dicopot oleh lembaga yang memiliki otoritas
berdasarkan ketentuan pemerintah.
Peran paralegal dalam meningkatkan akses keadilan bagi perempuan
korban kekerasan di Kota Surakarta antara lain :
1. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang dialami perempuan di
komunitasnya.
2. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum;
3. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi sehingga tidak semua
dibawa ke jalur formal/pengadilan;
4. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya perempuan
korban kekerasan;
5. Menfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang
sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
6. Menggalang swadaya untuk biaya korban kekerasan, bahkan terdapat
pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan menfasilitasi
pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan
penguatan;
7. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk
hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan
dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.
Berdasarkan peran tersebut diatas, fungsi paralegal mencakup dua sisi
yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non litigasi. Dalam
konteks non litigasi, paralegal melakukan fungsi sebagai pendamping perempuan
korban kekerasan. Dalam hal ini paralegal memberikan pertolongan pertama
apabila terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan secara litigasi fungsi paralegal
adalah mendukung advokat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan.
Bantuan hukum yang dapat diberikan dapat berupa konsultasi hukum,
advokasi, penyuluhan hukum, pendamping kasus, mediasi dan pelimpahan kasus.
Dalam konteks litigasi, karena paralegal tidak memiliki izin untuk beracara, maka
kasus yang ditangani dilimpahkan kepada advokat baik itu LBH, kantor hukum
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maupun LSM , sebab selama ini kedudukan paralegal masih di luar sistem peradilan
pidana dan tidak memiliki izin beracara sebagaimana advokat.
Keterlibatan paralegal dalam penanganan suatu kasus lebih banyak
karena adanya pengaduan dari calon klien ke lembaga tempat paralegal bernaung,
setelah diketahui permasalahannya barulah lembaga tersebut menurunkan
paralegalnya untuk melakukan investigasi kasus dan mencari fakta-fakta yang
berguna dalam pembelaan si klien. Apabila perkara tersebut termasuk perkara
kolektif selain melibatkan paralegal mereka, lembaga tersebut juga mencoba
melibatkan klien-klien mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk
menjadi paralegal bagi dirinya sendiri. Jadi sambil menangani kasus mereka
sendiri, mereka juga sekaligus dididik untuk dapat menjadi paralegal paling tidak
untuk dirinya sendiri. Untuk selanjutnya mereka ini akan diikut sertakan dalam
pendidikan dan pelatihan hukum bagi paralegal, sehingga apabila suatu saat mereka
tertimpa suatu kasus mereka tahu apa saja tindakan pendahuluan yang harus
dilakukan sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada LBH atau kantor hukum
lainnya.
Praktik paralegalism di Kota Surakarta menunjukkan bahwa ada yang
menggabungkan fokus kegiatan dan layanan paralegal, yakni antara pemberdayaan
dan pelatihan hukum dengan layanan bantuan hukum dan penanganan kasus.
Adapun paralegal yang berbasis komunitas yakni paralegal yang merupakan bagian
dari komunitas sendiri dan direkrut oleh LSM untuk memberikan layanan bagi
komunitas di mana paralegal berada. Di pihak lain, ada berbagai lembaga bantuan
hukum yang memiliki asisten pengacara publik yang bertindak sebagai paralegal.
Uraian diatas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh paralegal
merupakan gerakan sosial lebih khusus lagi adalah gerakan untuk peningkatan
akses perempuan terhadap keadilan. Gerakan perempuan sesungguhnya sudah
berlanagsung cukup lama. Sejarah mencatat bahwa Kongres Perempuan Indonesia
yang pertama pada 22 Desember 1928 mampu mengundang lebih dari seribu
perempuan untuk membicarakan berbagai isu penegakan hak perempuan dalam
perkawinan dan perceraian, perkawinan anak di bawah umur, pendidikan
perempuan, dan visi mengenai gerakan perempuan di masa mendatang (Blackburn
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dan Soesman, 2007: xi-xii). Akan tetapi gerakan perempuan untuk peningkatan
akses perempuan terhadap keadilan baru mengemuka sejak dua dekade terakhir
seiring tumbuhnya berbagai organisasi perempuan. Berdirinya beberapa organisasi
perempuan seperti Solidaritas Perempuan (SP), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjadi momentum yang
mendorong realisasi akses keadilan terhadap perempuan di Indonesia.

PENUTUP
Gerakan sosial yang dilakukan paralegal sangat penting dalam
membantu perempuan korban kekerasan mengakses keadilan, karena : Pertama,
paralegal melakukan peran “pembiasaan” (familiarization) sistem hukum bagi
perempuan korban kekerasan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan
hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh
perempuan korban kekerasan dengan prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu
pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan
awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal.
Kedua, paralegal lebih mudah diakses oleh

kelompok perempuan korban

kekerasan. Selain mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah
dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat. Ketiga,
paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan korban
kekerasan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk
tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum sekalipun masingmasing bisa berbeda.
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PEMBUDAYAAN NILAI –NILAI PANCASILA MELALUI
ANALISIS MATERI PPKN DI SEKOLAH
Winarno
Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jateng
Alamat e-mail: winarno_uns@yahoo.co.id

ABSTRAK
Salah satu upaya melaksanakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara adalah dengan membudayakan konsep dan nilai Pancasila itu melalui
jalur pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila selalu dimuatkan
sebagai materi dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah, meskipun dengan
nama pelajaran yang berbeda-beda dan pemberian penekanan yang berbeda pula.
Dalam rencana kurikulum mata pelajaran PPKn 2013, Pancasila tetap dijadikan
bagian dari isi pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pancasila menjadi ruang
lingkup utama PPKn 2013, selain UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Tulisan ini bermasuk mengidentifikasi materi Pancasila dalam pelajaran PPKn
kurikulum 2013 di sekolah, melalui teknik analisis isi dokumen. Hasil temuan
menunjukkan bahwa Pancasila sebagai materi pembelajaran secara implisit termuat
dalam setiap kelompok Kompetensi Dasar. Materi Pancasila dikembangkan
kedalam 3 (tiga) ranah pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi; 1) kebajikan
kewarganegaraan (civic virtue) yakni komitmen, penghargaan dan kesediaan
menghayati nilai-nilai Pancasila, 2) pengetahuan kewarganegaraan (civic
knowledge) yakni pemahaman atas sejarah perumusan Pancasila, konsep Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dinamika pelaksanaan
Pancasila, dan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan bernegara, 3) ketrampilan
kewarganegaraan (civic skill), yakni kemampuan mempresentasikan tulisan tentang
Pancasila, menyajikan contoh melaksanakan nilai Pancasila, menyajikan makalah
terkait Pancasila dan berlatih memberi solusi berdasar sudut nilai-nilai Pancasila.
Capaian kompetensi pembelajaran Pancasila bermuara pada tercapainya civic virtue
yakni sikap sosial berdasar nilai Pancasila . Capaian tersebut dilakukan dengan
membelajarkan aspek pengetahuan dan ketrampilan perihal Pancasila.
Kata Kunci : Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, materi pembelajaran

PENDAHULUAN
Dewasa ini, setelah awal reformasi 1998, Pancasila yang ikut terdeskreditkan
dan dijauhkan dari memori kolektif bangsa, secara perlahan diangkat kembali untuk
ditemukan relevansinya dengan tuntutan reformasi. Misalnya melalui kegiatan
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akademik Konggres Pancasila. Namun demikian, yang dibutuhkan untuk kedepan
bukan lagi Pancasila diangkat sebagai wacana publik secara terus menerus, tetapi
bagaimana melaksanakan Pancasila yang merupakan nilai (value) dasar bernegara
Indonesia.
Pancasila pada hakekatnya adalah nilai (Kaelan, 2002). Secara teoritik, nilai
(value) adalah realitas abstrak, normatif dan berfungsi sebagai motivator bagi
tindakan manusia (Bambang Daroeso, 1986). Oleh karena itu agar nilai yang
abstrak, normatif dan motivator ini berfungsi dalam kehidupan manusia, maka
dibutuhkan penjabarannya, berupa norma-norma hidup bernegara. Ini artinya
Pancasila perlu dijabarkan kedalam norma-norma hidup bernegara, oleh karena
pada dasarnya norma itulah yang menjadi acuan bagi kehidupan. Mewujudkan
norma-norma bernegara berdasar nilai Pancasila dan mentatinya adalah wujud dari
melaksanakan Pancasila.
Kebutuhan untuk melaksanakan Pancasila memang diperlukan, oleh karena
Pancasila sendiri membutuhkan pelaksanaannya, sebagai bagian dari pemikiran
akademik Pancasila (Pranarka, 1985). Pemikiran akademis yang berkembang saat
ini mengindikasikan pula perlunya perbaikan internalisasi Pancasila (GR Somantri,
2006), revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila

(Kaelan, 2007) dan

komitmen untuk menerapkan Pancasila (Jimly Assidiqqie, 2009).
Pada pemikiran di jalur politik kenegaraan, konsensus nasional tentang
Pancasila melalui Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 diikuti dengan amanat untuk
melaksanakannya secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hanya saja tidak
ada penjelasan tentang melaksanakan Pancasila itu. Sebagai bentuk pemikiran di
jalur politik kenegaraan yang bersifat decisif, seharusnya diberi penjelasan akan isi
ketetapan tersebut sehingga bisa dilaksanakan.
Berdasar pemikiran akademik pula, konsekwensi dari menempatkan
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki implikasi untuk
diaktualisasikan, dikontekstualisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan.
Misal dengan ; revitalisasi epistemologis, menjadikannya sebagai landasan etik
pengetahuan, sosialisasi lewat pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber
material hukum Indonesia (Kaelan, 2007). Sastrapetedja (2007) juga menyatakan
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bahwa dibutuhkan “mediasi” untuk kontekstualisasi dan implementasi Pancasila
yaitu melalui interpretasi, internalisasi atau sosialisasi, misalnya melalui
pendidikan, agar nilai Pancasila melembaga baik pada individu maupun
masyarakat. Mengacu pada kedua pendapat di atas, pendidikan dapat dijadikan
salah satu jalur dari pembudayaan nilai-nilai Pancasila.
Sejarah pendidikan di Indonesia memang telah menunjukkan adanya upaya
melaksanakan Pancasila itu melalui jalur pendidikan, misalnya melalui pendidikan
kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler. Secara umum, Pancasila dan
pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki hubungan. Secara filosofis,
Pancasila dapat menyumbangkan dirinya sebagai bagian dari filsafat pendidikan
kewarganegaraan yakni filsafat perrenialisme. Selain sebagai dasar filolofis
pendidikan kewarganegaraan, Pancasila juga menjadi tujuan PKn.
Mulai tahun ini, implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan di sekolah
akan mendapatkan wadah baru yakni pelajaran PPKn sebagai pengganti PKn 2006.
Menurut Panduan Metodologi Pembelajaran dan Penilaian Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan yang dikeluakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2012,
PPKn baru ini akan memuat 4 (empat) substansi kajian yakni Pancasila, UUD 1945,
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini artinya Pancasila tetap disosialisasikan
melalui jalur pendidikan formal.
Masalah yang dirumuskan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penjabaran
Pancasila sebagai materi pembelajaran dalam PPKn 2013 ini?

METODE PENELITIAN
Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan analisis isi terhadap materi
Pancasila yang termuat dalam kurikulum PPKn 2013. Dokumen yang dianalisis
adalah Lampiran 19 dan 20 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran
PPKn kurikulum 2013 jenjang SMP dan SMA menurut Permendikbud No 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013
pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan mengkaji muatan Pancasila dalam
PPKn 2013 dapat diketahui isi Pancasila yang manakah yang akan disosialisasikan
kepada warga negara melalui jalur pendidikan formal. Analisis data menggunakan
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analisis interaktif dengan tujuan menghasilkan temuan yakni pemetaan materi
Pancasila dalam pelajaran PPKn yang dikaitkan dengan 3 (tiga) kewarganegaraan
dari MS Branson (1998) yakni civic knowledge, civic skill dan civic dispostion.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Materi Pancasila Dalam Kurikulum PPKn 2013
. Berdasar Lampiran 19 dan 20 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) baik untuk jenjang
SMP dan SMA, Permendikbud No 24 Tahun 2016, teridentifikasi bahwa materi
Pancasila secara tersirat bisa diketahui dari rumusan-rumusan yang ada di
kelompok Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Kompetensi Inti mata pelajaran. Kompetensi Inti (KI) _istilah yang tidak ada dalam
KTSP 2006_ adalah capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang anak tangga yang
harus dilalui untuk sampai pada kompetensi lulusan. KI tidak diajarkan, tetapi
dibentuk melalui berbagai Kompetensi Dasar (KD). KI merupakan integrator
horisontal antar matapelajaran dan juga pengorganisasi KD. KI bebas dari mata
pelajaran. Mata pelajaran tunduk pada KI. Ada 4 Kompetensi Inti (KI) : yakni KI
1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan dan KI 4 ketrampilan.
Kompetensi Inti dicapai melalui sejumlah Kompetensi Dasar (KD).
Kompetensi Dasar (KD) untuk PPKn inilah yang menggambarkan “wajah” dalam
arti “isi” materi PPKn 2013. Sejalan dengan 4 KI maka KD juga memiliki 4
rumusan, yakni 1) Kelompok KD 1 sikap spiritual, 2) Kelompok KD 2 sikap sosial,
3) Kelompok KD 3 pengetahuan, dan 4) Kelompok KD 4 ketrampilan. Hubungan
antar kelompok KD tersebut adalah bermula dari pengetahuan, ketrampilan dan
bermuara pada sikap baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi sikap adalah
muaranya, tidak diajarkan, tetapi sebagai pegangan bahwa dalam mengajarkan mata
pelajaran itu ada pesan sosial dan spiritualnya.
Berdasar draf Panduan Metodolologi Pembelajaran dan Penilaian PPKn
(2012), Pancasila merupakan satu dari 4 ruang lingkup PPKn. Ruang lingkup dapat
diartikan substansi materi dalam PPKn, yang meliputi: Pancasila, sebagai dasar
negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai hukum dasar
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tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final
bentuk Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud
filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Analisis atas Materi Pancasila dalam PPKn 2013
Secara

teoritik,

kandungan

yang

termuat

dalam

pendidikan

kewarganegaraan mengenal tiga domain yakni, civic knowledge, civic skill dan civic
disposition (MS Branson, 1998) atau civic virtue, civic participation and civic
knowledge (Quigley, Buchanan, and Bahmueller, 1991). Pembedaan ketiga domain
di atas, dapat disejajarkan dengan tiga ranah pembelajaran dari Bloom dkk (1956)
dan Kratzwohl (1962) yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Pada kurikulum 2013, ketiga domain di atas tampak terwujudkan dalam
kelompok Kompetensi Dasar, yakni domain sikap termuat pada KD 1 dan KD 2,
domain pengetahun termuat pada KD 3 dan domain ketrampilan termuat pada KD
4. Domain sikap terbagi kedalam 2 KD yakni KD 1 perihal sikap spiritual dan KD
2 perihal sikap sosial. Materi Pancasila termuat dalam 3 kelompok KD yakni KD 2
sikap sosial, KD 3 pengetahuan dan KD 4 ketrampilan. Berdasar sebaran materi
Pancasila dalam kurikulum PPKn, dapat dinyatakan materi Pancasila tertuang
kedalam tiga domain PKn yakni civic disposition/civic virtue, civic knowledge, dan
civic skill / civic participation.
Muatan Pancasila dalam PPKn 2013
Domain PKn

Rumusan Kompetensi Dasar

Civic
disposition/civic
virtue

1. Menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan
seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam
perumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan
seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam
menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
3. Menunjukkan penghargaan terhadap keluhuran nilai-nilai
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
4. Menunjukkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa

1035

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

5. Mengamalkan nilai dan moral Pancasila sebagai
pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
6. Mengaktualisasikan nilai dan moral Pancasila sebagai
pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Civic
knowledge,

1. Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri
Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar
negara
2. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa
3. Menelaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa
4. Menganalisis perkembangan kasus-kasus pelindungan
dan pemajuan HAM sesuai dengan konsep dan nilai
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
5. Menganalisis kandungan nilai kebernegaraan yang
terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa
6. Mengevaluasi keterlaksanaan prinsip kebernegaraan
secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan konsep
dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

Civic skill / civic
participation

1. Menyajikan tulisan singkat tentang ”sejarah dan semangat
komitmen para pendiri negara dalam merumuskan
Pancasila sebagai dasar negara
2. Menyajikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam
kehidupan sehari-hari
3. Menyajikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai
dinamika perkembangan jaman
4. Mengumpulkan dan mengolah informasi sebagai sumber
data terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam
pelindungan dan pemajuan HAM di Indonesia sesui
dengan konsep dan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berernegara
5. Menyajikan makalah tentang konsep dan nilai
kebernegaraan yang bersumber dari sila-sila Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
6. Mengajukan solusi pemecahan masalah dengan
menggunakan argumentasi sosial kultural tentang
berbagai kasus pelanggaran HAM dalam konteks
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perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

Muatan Pancasila tidak ditempatkan pada kelompok Kompetensi Dasar 1
yakni sikap spiritual, tetapi pada KD 2 yakni sikap sosial. Hal ini kiranya dapat
dipahami karena Pancasila sendiri merupakan seperangkat nilai sosial masyarakat
Indonesia , dan pesan dari nilai Pancasila adalah terwujudnya sikap sosial, bukan
mengarah pada sikap spriritual. Meskipun di Pancasila terdapat prinsip dan nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi lebih dimaksudkan pengarah sikap sosial atas
keberagaman yang ada dalam diri masyarakat Indonesia. Sedangkan wujud
penghayatannya diserahkan kepada keyakinan pemeluk agama itu sendiri. Dengan
demikian, menurut hemat penulis, muatan Pancasila memang tepat untuk tidak
perlu dikembangkan kearah sikap spiritual.
Dalam dimensi civic virtue /disposition, muatan Pancasila dikembangkan
menjadi 6 rumusan kompetensi dasar yang terdapat dalam kelompok KD 2 sikap
sosial. Adapun isi civic virtue tersebut secara garis besar meliputi : menunjukkan
semangat dan komitmen, sikap menghargai, dan kesediaan menghayati nilai nilai
Pancasila. Sementara itu kompetensi “mengamalkan” dan “mengaktualisasikan”
menurut hemat penulis, lebih tepat menjadi domain civic skill atau civic
participation.
Kelompok kompetensi yang penting untuk ditelaah selanjutnya adalah
kompetensi pengetahuan (civic knowledge) yang tersaji dalam kelompok KD 3.
Bagian inilah yang lebih jelas menggambarkan “content knoweldge” (isi
pengetahuan) Pancasila yang hendak disosialisasikan kepada siswa. Pembelajaran
PPKn itu sendiri nantinya juga akan bertolak dari KD 3, lalu beralih ke KD 4 dan
diharapkan mampu mewujudkan pesan-pesan sikap sosial yang terdapat dalam KD
2. Dengan menganalisis isi rumusan dalam kelompok KD 3, kita dapat mengetahui
civic knowledge apa saja yang berisikan Pancasila.
Secara teoritik, rumusan dalam suatu kompetensi memuat dua hal yakni
performance dan isi materi (Winarno, 2013). Misal kompetensi yang berbunyi
“Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

dan pandangan hidup
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bangsa. Maka performance-nya adalah kemampuan memahami, sedang isi
materinya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa. Dengan menganalisis lebih lanjut rumusan yang terdapat dalam kelompok
KD 3 maka dapat ditemukan sejumlah isi (materi pembelajaran) Pancasila , sebagai
berikut;
1. sejarah dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila
sebagai dasar negara
2. nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3. dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup
bangsa
4. kasus-kasus perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan konsep dan nilai
Pancasila
5. nilai kebernegaraan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa
6. prinsip kebernegaraan sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
Apabila dicoba untuk diringkas lagi maka ditemukan kajian pokok yakni
sejarah Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, HAM berdasar Pancasila, prinsip-prinsip hidup bernegara berdasar
Pancasila.
Subtansi kajian seperti di atas, memang dapat ditemukan dalam berbagai
referensi perihal Pancasila. Namun timbul pertanyaan, apakah memang hanya
itukah isi Pancasila yang hendak disosialisasikan kepada warga negara melalui jalur
pendidikan. Misal, konsep Pancasila sebagai ideologi nasional dalam arti sebagai
nilai sosial bersama, sebenarnya perlu dimasukkan sejalan dengan kondisi
kebergamanan masyarakat Indonesia . Pancasila yang berintikan gotong royong,
tidak hanya mengungkap pentingnya HAM tetapi juga berbicara tentang kewajiban
dasar manusia.
Dari sisi pengorganisasian materi pembelajaran_dalam konteks ini adalah
jenjang SMP berlanjut ke SMA_maka kesinambungan konseptual Pancasila juga
perlu diperhatikan. Misal konsep Pancasila dasar negara dan sebagai pandangan
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hidup bangsa disatukan dalam sebuah rumusan KD akan bermasalah secara
akademik. Berdasar sejarah pemikiran, Pancasila dasar negara bermula dari
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, yang setelah diangkat sebagai dasar negara,
maka menjadi sumber hukum dan ideologi nasional (Pranarka, 1985). Konsep
Pancasila pandangan hidup bangsa lebih dahulu daripada Pancasila sebagai dasar
negara (Darji Darmodiharjo, 1981). Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai
dasar filsafat negara (Notonagoro, 1980). Juga perlu ditelaah ulang tentang istilah:
konsep, prinsip, nilai dan moral Pancasila. Hakekat Pancasila sendiri adalah nilai
(Kaelan, 2002), namun demikian ada pendapat lain bahwa Pancasila juga memuat
konsep dan prinsip (LPPKB, 2005).
Oleh karena itu perlu penataan secara logis dan runtut perihal content
knowledge Pancasila ini berdasar pemikiran akademik. Menurut hemat penulis,
pengorganisasian materi Pancasila dapat dimulai dari nilai-nilai Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa/jatidiri bangsa, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan,
Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita hukum dan sebagai ideologi
nasional.
Pengorganisasian materi Pancasila menurut jenjang pendidikan
Subtansi Kajian
Nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan
hidup/jatidiri bangsa

Pancasila sebagai
ideologi kebangsaan

Pancasila sebagai
dasar negara

Deskripsi

Jenjang

Mengenalkan dan menginternalisasikan SD
nilai-nilai dasar Pancasila berikut
perwujudannya dalam dimensi fakta dan
sekaligus idealita untuk masyarakat
Indonesia
Mengenalkan dan membangun kesadaran, SMP
serta komitmen bahwa Pancasila adalah
ideologi kebangsaan yang tepat yang telah
dirumuskan oleh pendiri bangsa untuk
negara ini
Mengenalkan, membangun komitmen dan SMA
kesadaran bahwa Pancasila sebagai dasar
negara memiliki implikasi yuridis sebagai
cita hukum Indonesia dan implikasi politis
sebagai
ideologi
nasional
untuk
mempersatukan bangsa
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Rumusan yang terdapat dalam kelompok KD 4 pada dasarnya merupakan
kelanjutan dari pengetahuan yang dibangun melalui rumusan KD 3. Ini berarti
pengetahuan kewarganegaraan akan semakin bermakna jikalau dilanjutkan kearah
kemampuan berketrampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu rumusan dalam KD
4 harus gayut dengan KD 3, demikian pula juga mengarah pada KD 2. Secara
teoritis, dimensi civic knowledge, civic skill dan civic virtue merupakan satu
kesatuan yang sinergi.
Berdasar rumusan- rumusan yang ada dalam KD 4 Kompetensi
Keterampilan tampaknya telah menunjukkan kegayutannya, meskipun pada KD 4
point 6 yang berbunyi “Mengajukan solusi pemecahan masalah dengan
menggunakan argumentasi sosial kultural tentang berbagai kasus pelanggaran
HAM dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa” tampak kurang gayut dengan KD 3 point 6 yang berbunyi
“Mengevaluasi keterlaksanaan prinsip kebernegaraan secara konsisten dan
konsekwen sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa”.
Rumusan-rumusan kalimat yang terdapat dalam KD secara teoritik
tampaknya akan tetap menimbulkan kesulitan bagi pengembang di lapangan (misal
penulis buku atau guru PPKn) untuk menguraikan lebih lanjut, terlebih
mengembangkan dalam sebuah pedagogical content knowledge di kelas. Misal
bagaimana prinsip bernegara menurut Pancasila sebagai dasar negara dan
bagaimana prinsip bernegara menurut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Jika memang kedua materi tersebut isinya sama, mengapa dirumuskan dengan
dengan istilah yang berbeda. Ataupun jika berbeda, bagaimana rumusan prinsip
bernegara yang sesuai dengan Pancasila dasar negara dan rumusan prinsip
bernegara yang sesuai dengan Pancasila pandangan hidup bangsa.

KESIMPULAN
Berdasar deskripsi dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan. Pertama, materi Pancasila dalam rencana kurikulum PPKn 2013 telah
terbagi kedalam 3 kompetensi kewarganegaraan yakni civic virtue termuat dalam
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kelompokn Kompetensi Dasar 2, civic knowledge termuat dalam kelompok
Kompetensi Dasar 3 dan civic skill/participation termuat dalam kelompok
Kompetensi Dasar 4. Kedua, civic virtue berisi komitmen, penghargaan dan
kesediaan menghayati nilai-nilai Pancasila; civic knowledge berisi pemahaman atas
sejarah perumusan Pancasila, konsep Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa, dinamika pelaksanaan Pancasila, dan nilai Pancasila
dalam aspek kehidupan bernegara; civic skill berisi kemampuan mempresentasikan
tulisan tentang Pancasila, menyajikan contoh melaksanakan nilai Pancasila,
menyajikan makalah terkait Pancasila dan berlatih memberi solusi berdasar sudut
nilai-nilai Pancasila. Ketiga, isi Pancasila dalam rencana Kurikulum PPKn 2013
tergambar pada rumusan di kompetensi dasar 3 yang memuat: sejarah Pancasila,
Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, HAM
berdasar Pancasila, dan prinsip-prinsip hidup bernegara berdasar Pancasila.
Keempat, muatan Pancasila yang terdapat dalam kelompok KD 3 menjadi fokus
dan sekaligus inti pembelajaran PPKn yang nantinya juga menjangkau ke kelompok
KD 4 dan berujung pada ketercapaian KD 2 yakni civic virtue.
Berdasar pembahasan pula, dikemukakan sejumlah saran, antara lain;
Pertama, perlu direviuw ulang koherensi antara rumusan – rumusan dalam KD 2,
KD 3 dan KD 4 sehingga memunculkan kegayutan, keterhubungan dan sinergi
antar ketiganya. Dua, perlunya dikaji ulang rumusan konseptual akademik
Pancasila yang memungkinkan bias, misal istilah prinsip, konsep, nilai dan moral
Pancasila, Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tiga, rumusanrumusan dalam KD perlu dibuat dalam bahasa yang sederhana, jelas dan tidak
menimbulkan multitafsir sehingga memudahkan untuk dikembangkan sebagai
materi pembelajaran. Keempat, perlu dilakukan kajian lanjut untuk menganalisis isi
Pancasila dalam kurikulum PPKn 2013 sejak mulai jenjang SD sampai SMA
bahkan jika memungkinkan sampai pada materi Pancasila di perguruan tinggi agar
didapatkan konsistensi dan koherensi muatan Pancasila yang disosialisasikan
melalui jalur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA
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PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : SEBUAH
AMBIVALENSI
(Studi Kasus Korupsi)
Oleh : Machmud Al Rasyid
Staf Pengajar Prodi PPKn – FKIP UNS

ABSTRAK
Penguatan nilai-nilai kebangsan sangat diperlukan, setidaknya mempertahankan nilai yang
sudah dipunyai. Salah satu upaya mempertahankan dan memperkuat adalah melalui
pendidikan, diantaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Realitas ekonomi politik
Negara menunjukkan bahwa tingkat korupsi semakin lama semakin tinggi baik kuantitas
maupun kualitasnya. Hal tersebut menunjukkan cerminan semakin rendahnya nilai-nilai
kebangsaan. Pada sisi lain, pendidikan kewarganegaraan tidak semakin offensive
menghadapi keadaan tersebut dan bahkan semakin permisif yang diikuti oleh rakyat atau
warganegara dan masyarakat terbukti tetap terpilihnya beberapa tersangka maupun
keluarga batih terhadap kasus korupsi, walaupun tujuan atau visi dan misi pendidikan
kewarganegaraan semakin ter-reduksi oleh hal tersebut. Disinilah letak ambivalensi
Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN
Selama 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) semakin gencar
menangkap tangan (OTT) sejumlah penyelenggara pemerintahan dan kepala daerah
karena bertransaksi suap. Pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat birokrasi
pemerintahan pusat dan daerah. Tercatat ada 43 perkara korupsi yang melibatkan
pejabat eselon 1 hingga 4. Selanjutnya pelaku dari swasta terlibat di 27 perkara. Di
peringkat ketiga, para anggota DPR dan DPRD tersangkut di 20 perkara. Sementara
12 perkara lain menyangkut kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun
kabupaten/kota. Dari ratusan perkara, sekitar 19 perkara merupakan hasil operasi
tangkap tangan (OTT), yang selama 2017, meringkus 72 tersangka dari beragam
kalangan, mulai penegak hukum, anggota legislative, hakim, pejabat BUMN,
auditor,

hingga

kepala

daerah.( https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01).
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Perlaku korupsi605 jelas merupakan perilaku yang bertentangan dengan
nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan negara atau
kepentingan public sebagai cerminan dari kedaulatan rakyat sebagaimana
dinyatakan dalam Konstitusi baik dalam pembukaan maupun Pasal 1 ayat (2) UUD
yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD. Pada sisi lain, UUD menegaskan bahwa Negara sebagai perwujudan
kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut harus membentuk
suatu pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945606. Kepentingan negara yang sekaligus
kepentingan publik tersebut dalam beberapa dan banyak kasus dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi, kelompok, atau partai yang sedang berkuasa di dalam
pemerintahan maupun lembaga negara lainnya untuk melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme bersama dengan pihak swasta dalam negri maupun asing.Dan karena
massif nya perilaku korupsi serta begitu besarnya uang negara hilang, maka sudah
sepantasnya dunia Pendidikan ikut memikirkan bagaimana mengatasinyadan
bagaimana mencegahnya.
Apabila melihat pelaku korupsi tersebut, maka sudah bisa dipastikan
mereka adalah berpendidikan dan bahkan sarjana hingga ke tingkat yang tertinggi
yaitu strata tiga. Pada sisi kependidikan tersebut, bisa dipastikan mereka telah
mendapatkan Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pendidikan Agama. Persoalan
adalah mengapa sudah mendapatkan pendidikan tersebut mereka tetap melakukan
perbuatan tercela yang melanggar etis, normative, maupun agama yang memang
melarang untuk melakukan korupsi. Apa yang kurang dengan Pendidikan

605

Menurut UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2002 terdapat 7 jenis tindak pidana
korupsi, yaitu kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,
perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang
berkaitan dengan korupsi. Lihat Asep Ginanjar (Ed.),2015, Pantang Korupsi Sampai Mati, Jakarta:
KPK
606
Alenia ke-empat Pembukaan menyatakan “…yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …..”. Baca Tim Spora Communication,
2015, Semua Bisa Beraksi, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan,
Jakarta : KPK dinyatakan bahwa “Kaya-Raya Negri Kita tetapi Indonesia belum Makmur dan
Sejahtera, sebagai salah satu penyebabnya adalah Korupsi:, hal 8 - 45
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Kewarganegaraan sehingga belum bias membentuk manusia Indonesia yang
mengutamakan nilai-nilai kebangsaan dan bukan nilai-nilai kebendaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif
menyatakan berdasarkan data lembaga antirasuah, pelaku tindak pidana korupsi
yang ditangani pihaknya paling banyak berlatar belakang pendidikan S2 atau
magister. "Yang paling tinggi yang korupsi itu adalah yang berpendidikan S2, lebih
dari 200 orang," Kemudian, koruptor berpendidikan S1 atau sarjana berada di
urutan kedua yakni sekitar 100 orang. Sementara itu, untuk koruptor lulusan S3 atau
doktor ada di posisi ketiga dengan jumlah 53 orang. Dari data tersebut, menegaskan
tindak pidana korupsi tak selalu terkait dengan tingkat pendidikan rendah, bahwa
korupsi tak ada hubungannya dengan soal kemiskinan. Salah satu buktinya,
gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yang memiliki gaji tinggi pun
sudah ada yang korupsi. Selain itu, para tersangka KPK yang sering bolak-balik
diperiksa mengenakan rompi tahanan oranye rata-rata orang 'berduit', dan tidak ada
yang miskin. Kita lihat LHKPN hartanya, miliaran, punya tanah banyak, mobil
banyak," (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170816205414-12-235290).
Atas dasar besarnya perilaku korupsi dan mengingat sejarah reformasi tahun
1998-an yang lalu dimaksudkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme maka persoalan korupsi seharusnya merupakan persoalan pendidikan.
Dalam hal ini adalah persoalan Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana mungkin
mereka-mereka yang sudah sekolah dan kuliah, sudah menempuh pendidikan
kewarganegaraan tetapi masih juga korupsi. Disamping itu dengan adanya
perubahan Kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi
Kurikulum 2016 yang disempurnakan justru menghilangkan pokok bahasan yang
berkaitan dengan korupsi. Disinilah terjadi ambivalensi antara visi dan misi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan realitas kebutuhan di
masyarakat dan negara serta kompetensi yang akan dibentuk.
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Visi dan misi PPKn adalah mengembangkan siswa menjadi warganegara
yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah
air, jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli dan percaya diri dalam
berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan
bernegara (Kemendikbud, 2017). Pernyataan lebih lanjut dalam kurikulum tersebut,
“maka dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat)
consensus (1) Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Bhinneka Tunggal Ika; dan (4) NKRI”.

Tantangan

• Korupsi

Proses
Pendidikan

Visi & Misi PPkn
Tidak Berhasil

• PPKn

• Muncul
Generasi
Pragmatis

Sehingga dapat disimulasikan dengan bagan antara tantangan, proses
pendidikan PPKn dan hasil yang akan dicapai oleh proses pendidikan itu bukanlah
sebagaimana diharapkan dalam visi dan misi tetapi justru sebagaimana yang
digambarkan oleh KPK di atas dengan generasi pemimpin dan elit yang korup.
Massif nya korupsi dari segi seluruh wilayah di Indonesia maupun jenis
pekerjaan tetapi dengan disertasi rasa permisif sebagian masyarakat, sebagaimana
terbukti dalam pilkada 27 Juni 2018 yang menghasilkan tersangka korupsi sebagai
pemenang pemilihan kepala daerah seperti Syahri Mulyo di Tulungagung, Bahkan
dibeberapa kota/kabupaten pada pilkada sebelumnya terdapat kepala daerah yang
memenangkan pilkada walaupun istri, suami, atau orangtuanya tersangkut
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persoalan dengan KPK, misalnya Batu Malang, Sragen, Kutai Kartanegara,
Tangerang Selatan, dan sebagainya.
Persoalan kenegaraan maupun kewarganegaraan yang berupa korupsi dan
sangat massif tersebut pada satu sisi, dan pada sisi lain sikap permisif masyarakat
dan warganegara terhadap korupsi merupakan persoalan yang penting untuk segera
di atasi. Konsekuensi atau dampak perilaku korupsi elit politik dan ekonomi
tersebut, yang diikuti oleh sikap permisif warganegara tentu akan menimbulkan
akibat yang sangat serius. Mulai dari tiadanya trust atau kepercayaan warganegara
terhadap pemerintahnya, maupun kehidupan warganegara yang marginal tidak akan
ada yang melindungi. Mestinya pemerintah menjadi pelindung terutama dari
kekuatan pasar termasuk pengusaha dan investor, tetapi ternyata pemerintah justru
ikut terlibat dalam pemerasan tersebut 607. Bisa melalui peraturan perundangundangan atau kebijakan dan dapat pula berupa pembiaran terhadap apapun yang
dilakukan oleh pasar. Contohnya kenaikan dan langkanya garam, pada kita adalah
Negara pantai terpanjang di dunia, sehingga logikanya tidak akan kekuarangan
garam. Turunnya harga gabah, tetapi diikuti naiknya pupuk, naiknya BBM dan
listrik, dan sebagainya608.
Oleh karena itu, di lembaga pendidikan (sebagai tahapan kehidupan
manusia selama 12 – sebagai pendidikan dasar & menengah - sampai 16 tahun)
perlu mengantisipasi dengan berbagai usaha agar supaya lulusannya bukan menjadi
pelaku korupsi. Secara normative, pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah
tahun 2016 yang disempurnakan memang tidak mencantumkan tentang persoalan
korupsi atau dalam waktu-waktu sebelumnya menggunakan istilah “Pendidikan
Anti-Korupsi” secara spesifik. Tetapi hal tersebut muncul dalam Kompetensi Inti

607

Untuk persoalan politik bisa dibaca di Amalinda Savirani & Olle TornQuist (Peny.), 2016,
Reclaiming The State, Yogyakarta, PolGov UGM. Untuk yang ekonomi bisa dibaca dalam Vegitya
Ramadhani Putri, 2012, Denizenship, Kontestasi Dan Hibridasi Ideologi di Indonesia, Yogyakarta,
PolGov UGM. Sedangkan yang kombinasi keduanya bisa dibaca dalam Eric Hiariej & Kristian
Stokke (Ed.), 2017, Politics of Citizenship in Indonesia, Jakarta, Obor dan PolGov
608
Resiko yang akan muncul adalah Militansi warganegara. Baca Donny Gahral Adian, 2011, Teori
Militansi, Esai-Esai Politik Radikal, Jakarta, Penerbit Koekoesan
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Sikap Sosial yang terdiri dari (1) jujur; (2) disiplin; (3) tanggungjawab; (4) santun;
(5) peduli; dan (6) percaya diri.
Di persekolahan muncul persoalan berkaitan dengan sikap social tersebut,
yaitu dalam hal apakah sikap-sikap tersebut secara riil diajarkan atau dibentuk
melalui proses belajar mengajar yang dirancang atau di desain, maupun yang
menyatakan hal tersebut sebagai “dampak pengiring” atau implikasi logis nya.
Sehingga apabila dianggap sebagai dampak pengiring, maka tidak secara spesifik
diajarkan di dalam proses belajar mengajar. Persoalan lain adalah, bagaimana
membuat materi maupun model, pendekatan, dan metode pembelajaran sikap social
tersebut di dalam kelas. Termasuk menyusunnya di dalam desain pembelajaran
yang berupa silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).
Atas dasar enam sikap social tersebut, apabila dikaitkan dengan ruang
lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam kurikulum, yang
berupa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia maka sangat jauh untuk mencapai hilangnya sikap korupsi atau
membentuk Negara yang bebas korupsi. Hal itu apabila kita melihat secara makro
atau garis besar dalam bentuk ruang lingkup materi. Akan lebih sulit lagi apabila
kita melihatnya dari yang lebih spesifik, yaitu rumusan Kompetensi Dasar maupun
dalam Peta Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 609 karena
keterkaitan secara langsung antara korupsi dengan rumusan Kompetensi Dasar dan
Peta Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak terlihat sama sekali.
Akan tetapi hal tersebut masih dapat disiasati melalui pengembangan materi dari
beberapa Kompetensi Dasar, sehingga akan menambah materi di dalamnya.
Persoalan lanjutan apabila menambah materi, maka muncul persoalan waktu,
ketakutan kompetensi lainnya atau indicator lainnya tidak terbahas atau tidak
tercapai, dan bahkan seringkali muncul anggapan “untuk apa kita membahas yang

609

Baca Permendikbud No.21 tahun 2016 dan Permendikbud 24 Tahun 2016 beserta lampirannya.
Termasuk Silabus Mata Pelajaran PPKn SMP/MTs dan SMA/MA yang dikeluarkan oleh
Kemendikbud tahun 2017.
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bukan materi, apalagi pembahasan dan pengembangan tersebut tidak akan keluar
dalam ‘Test Bersama’ yang disusun MGMP atau kantor dinas kabupaten/kota”.

KESIMPULAN
Korupsi memang merupakan tantangan bagi semua stake-holder Negara,
sehingga pencegahan yang terus menerus diperlukan. Salah satunya melalui
pendidikan terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik di sekolah
maupun di perguruan tinggi. Persoalannya adalah kurangnya materi secara spesifik
yang membahas tentang korupsi tersebut sebagai muatan kurikulum. Oleh karena
itu perlu dilakukan pengembangan materi pada beberapa kompetensi dasar tertentu
yang berkaitan atau dimungkinkan untuk menciptakan sikap-sikap social yang
mencegah terjadinya korupsi dikemudian hari atau sesudah bekerja. Tanpa usaha
tersebut, maka visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak akan
tercapai, dan hal tersebut merupakan suatu “ambivalensi”.
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Pendidikan Karakter Di Era Perkembangan
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)
Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Rini Triastuti
UNS, Surakarta
rinitrastuti@staff.uns.ac.id

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah menawarkan
berbagai kelebihan bagi penggunanya maka wajar bila semakin bertambah jumlah manusia
yang memanfaatnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini selain kita hidup
dalam dunia nyata juga hidup dalam dunia maya. Karena kita selalu terhubung dalam
jaringan internet setiap saat. Sebagaimana dalam dunia nyata setiap masyarakat selalu
membutuhkan norma yang digunakan dalam mengatur pergaulan hidup bersama demikian
pula dalam dunia maya juga menghendaki adanya norma yang sama. Namun pada
kenyataannya hal tersebut masih terabaikan. Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan
tentang peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk warga digital
yang baik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan
adalah angket dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan memiliki peran dalam membentuk karakter warga negara secara umum
dan khususnya sebagai warga digital.

Kata kunci : Pendidikan, TIK, PPKn

PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi. Jarak dan waktu bukan
lagi menjadi penghalang dalam melakukan komunikasi. Semua dapat terhubung
satu dengan lain dimanapun berada dalam waktu setiap saat. Dengan kemudahan
tersebut wajar bila pengguna teknologi informasi dan komunikasi semakin
bertambah setiap tahunnya. Data APJII (2014) Pengguna internet di Indonesia pada
tahun 2010 adalah sebesar 42 juta dengan jumlah penduduk 238,5 juta. Hal tersebut
menunjukkan bahwa penetrasinya adalah sebesar 17,6%. Kemudian tahun 2011
pengguna internet meningkat menjadi 55 juta dengan jumlah penduduk 242 juta
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yang berarti terjadi penetrasi sebesar 22,7%. Tahun selanjutnya pengguna internet
menjadi 63 juta dengan jumlah penduduk sebesar 245,5 juta yang berarti terjadi
penetrasi sebesar 24,23%. Pada tahun 2013 pengguna internet meningkat menjadi
71,2 juta dengan jumlah penduduk sebesar 248,9 juta yang artinya terjadi penetrasi
sebesar 28%. Kemudian di tahun 2014 pengguna internet menjadi 88,1 juta dengan
jumlah penduduk 252,4 juta yang berarti terjadi penetrasi sebesar 34,9%. Data
tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia menunjukkan tren
yang bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa
kebutuhan akan teknnologi infromasi dan komunikasi semakin bertambah bahkan
manusia semakin bergantung dengan padanya. Pemanfaatan teknologi tersebut
telah mempengaruhi perilaku. Berbagai persoalan seperti penyebaran konten
bermuatan SARA, hate speech, pencemaran nama baik dan lain sebagainya melalui
media sosial merupakan persoalan terkait dengan pemanfaatan teknologi.
Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan adanya norma
untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat tersebut. Demikian pula dalam dunia
maya juga diperlukan norma untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat on line.
Idealnya perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan norma bagi
penggunanya sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya. Berbagai
persoalan terkait dengan penyalahgunaan teknologi menunjukkan bahwa terjadi
kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan norma yang
mengaturnya. Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan karena teknologi yang pada
mulanya

dimaksudkan

untuk

memudahkan

manusia

dalam

memenuhi

kebutuhannya namun telah bergeser. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini
bermaksud untuk menggambarkan bagaimanakah peran pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan

dalam

membentuk

warga

digital

yang

baik

melalui

kewarganegaarn digital.

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
menggunakan instrumen angket dan studi pustaka.

Lokasi penelitian adalah

Surakarta.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi
prilaku kehidupan manusia sehari-hari. Semakin bertambahnya pengguna internet
dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa internet telah menjadi suatu kebutuhan
dalam hidupnya bahkan tidak bisa lepas dari internet. Karena dengan terkoneksi
dalam suatu jaringan tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas dari melakukan
panggilan telephon, mengirim pesan, mengirim file, browsing, berbelanja dan lain
sebagainya.
Berdasarkan angket terhadap siswa diperoleh fakta sebagai berikut mayoritas
siswa yaitu 43% atau hampir separuhnya mengakses internet setiap hari. Fakta
tersebut didukung dengan 52% siswa mengakses media sosial setiap hari atau lebih
dari separuhnya dan 25% siswa mengakses media sosial setiap jam, 90% siswa atau
hampir keseluruhan tidak pernah mengikuti suatu pelatihan atau kursus secara
khusus agar dapat mengoperasikan program-program komputer, memiliki karakter
yang sangat aktif menggunakan jejaring teknologi digital dan memiliki kecakapan
dalam mengoperasikan teknologi berbasis internet. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa siswa-siswa merupakan warga digital dan memiliki
karakteristik sebagai penduduk asli digital. Hal tersebut didasarkam pada
pandangan Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2008) yang menyatakan bahwa siapa
yang menggunakan internet secara rutin dan efektif dalam kehidupan sehari-hari
merupakan warga digital dan pandangan prensky (2001) yang membagi digital
native dan digital imigran. Digital native merupakan anak muda yang telah tumbuh
dalam lingkungan teknologi digital dan secara naluri tampak memahami teknologi
tersebut.
Fakta berikutnya adalah data kelas kontrol untuk kewarganegaraan digital
termasuk dalam kategori kurang baik, sebab 63 dari 140 siswa mempunyai nilai
<85 dan masuk dalam kategori kurang baik dengan presentase sebesar 45%.
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Sementara itu kewarganegaraan digital kelas eksperimen masuk dalam kategori
“kurang baik”, sebab 65 dari 140 siswa mempunyai nilai <85 dan masuk dalam
kategori baik dengan prosentase sebesar 63%. Kewarganegaraan digital tersebut
diukur dari sisi hukum digital, etika digital, hak dan kewajiban digital. Dengan
demikian sikap kewarganegaraan digital siswa masih kurang. Hal ini mendasarkan
pada pandangan Branson (1995) bahwa terdapat tiga komponen utama pendidikan
kewarganegaraan yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan watak-watak kewarganegaraan
(civic dispositions). Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Winataputra
(2001) bahwa pendidikan kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan
sosiokultural harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks
pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) yang secara
psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan (civic knowledge),
perwujudan sikap kewarganegaraan (civic disposition), penampilan ketrampilan
kewarganegaraan (civic skills), pemilikan komitmen kewarganegaraan (civic
committemnt), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (civic confidence), dan
penampilan kecakapan kewarganegaraan (civic competence) yang kesemua itu
memancar

dari

dan

mengkristal

kembali

menjadi

kebajikan/keadaban

kewarganegaraan (civic virtues/civility).
Fakta-fakta tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi PPKn. Peran apa yang
dapat dilakukan PPKn untuk mengatasinya mengingat multi face/ multidimensional
PPN sebagaimana pendapat Winataputra (2007) yang menyatakan bahwa bidang
kajian PKN dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan
politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan
kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan
demokrasi.
Budimansyah (2010) berpendapat bahwa pendidikan karakter dalam arti
sempit dibebankan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan bahasa
Indonesia dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sedangkan pendidikan
karakter dalam arti luas merupakan tanggung jawab semua mata pelajaran.
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Sementara itu dalam perspektif Sapriya (2007) PKn memiliki kekhasan
tersendiri bila dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung
jawab terhadap upaya pembentukan karakter warga negara. Pertama, perlu
dipertahankan bahwa PKn bukan bidang yang monodimensional tetapi dia
merupakan bidang yang multidimensional. Perannya bukan hanya dalam
pengembangan konsep melainkan juga dalam pengembangan watak, bahkan ada
misi pendidikan demokrasi. Kedua, PKn merupakan wahana pendidikan karakter
bangsa, ketiga, PKn merupakan pendidikan nilai dan moral; keempat, PKn juga
adalah pendidikan bela negara yang diwujudkan dalam kewiraan; kelima, PKn
sebagai pendidikan politik karena PKn adalah wahana unutuk membangkitkan
kesadaran berpolitik dari warga negara, berpolitik secara cerdas. Keenam, PKn
berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu beberapa negara
menggunakan nama yang dimaksud bukan civic education tetapi law value values
education, bahkan ada street law education.
Pendidikan karakter dihadapkan pada pesatnya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi beserta dampak yang mengiringinya maka menimbulkan
tantangan baru. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ohler (2011) bahwa era digital
membawa kita dalam era baru pendidikan karakter, yang ditujukan secara langsung
terhadap peluang dan tantangan pada kehidupan gaya hidup digital. Lebih lanjut
dinyatakannya bahwa kewarganegaraan digital merupakan pendidikan karakter
bagi era digital.
Ribble dan Bailey (2007) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan digital
merupakan norma-norma kepatutan, prilaku bertanggung jawab terkait dalam
menggunakan teknologi. Lebih lanjut ia menguraikan menjadi 9 unsur yaitu: akses
digital, perdagangan digital, komunikasi digital, melek digital, etika digital,
ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital, kebaikan dan kesehatan
digital dan keamanan digital.
Disisi lain ruang lingkup pendidikan pancasila dan kewarganegaraan antara
lain meliputi: Persatuan dan Kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan,
hak

asasi

manusia, konstitusi

negara, kekuasan dan politik, Pancasila dan

globalisasi. Norma sebagai salah satu kajian pendidikan pancasila dan
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kewarganegaraan

dapat

digunakan

sebagai

media

untuk

menanamkan

kewarganegaraan digital. sementara itu unsur-unsur kewarganegaraan digital yang
sesuai adalah etika digital, ketentuan digital, hak-hak dan tanggung jawab digital.
KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
mempengaruhi prilaku penggunanya. Berbagai persoalan terkait

dengan

penggunaan teknologi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak diiringi
dengan memberikan petunjuk norma bagi penggunanya. Dengan demikian menjadi
salah satu tantangan bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam arti luas
menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran sedangkan dalam arti sempit
dibebankan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia
dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Kekhasan yang dimiliki oleh
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menjadikannya memiliki karakteristik
tersendiri dalam melaksanakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada era
digital merupakan kewarganegaraan digital. sementara itu untuk dilaksanakan
dalam pembelajaran dapat melalui salah satu ruang lingkup pendidikan pancasila
dan kewarganegaraan yaitu norma.
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ABSTRAK
Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Pengalaman dan
pengetahuan perempuan dalam mengelola sumber daya alam saangatlah kaya namun sering
dinafikan bahkan tidak pernah dianggap menjadi permasalahan yang serius oleh negara.
Penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, udara, tanah, sangat
mempengaruhi kehidupan perempuan. Terpinggirkan dan hilangnya kontrol perempuan
dari sumber kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, dari sumber mata pencaharian, gangguan
kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, kemudian berujung pada menguatnya
ketidakadilan bagi perempuan. Tulisan ini menguraikan berbagai pengalaman perempuan
adat dalam melakukan gerakan lingkungan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan
lingkungan yang dialami oleh perempuan adat.
Kata kunci : Gerakan Lingkungan, Perempuan Adat

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat kaya.
Namun, pola pembangunan di Indonesia belum memperlihatkan dampak yang
signifikan terutama pengaruhnya terhadap pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang adil di Indonesia.
Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih mengarah pada pola
pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala
besar, industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Paradigma pembangunan
tersebut, kemudian hanya mengutamakan kepentingan global yang berakibat pada
kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Akhmad Fauzi (2009)
mengemukakan bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan secara garis
besar dipicu oleh dua faktor, yaitu pola konsumsi (comsumpsion pattern) dan
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kegagalan kebijakan (policy failure). Sampai saat ini, paradigma tersebut masih
melekat di Pemerintahan Indonesia.
Pola pembangunan yang tidak melihat terhadap aspek keberlanjutan
sumber daya alam dan lingkungan tersebut, membuat situasi di Indonesia semakin
kritis. Walaupun Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan alamnya, akan tetapi
tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, justru sebaliknya
masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan semakin sulitnya
mengakses kekayaan alam yang dimiliki sebagai sumber kehidupannya. Pola
pembangunan yang demikian, semakin mempersempit peran dan terus melemahkan
serta meminggirkan hak masyarakat dan masyarakat adat, khususnya perempuan
adat.
Apalagi selama ini tata kelola dan kebijakan negara terhadap
masyarakat adat yang cenderung anthropo-kapitalistik. Melihat manusia sebagai
makhluk ekonomis, tanpa melihat bahwa manusia dan semesta adalah satu
kesatuan. Exploitasi sumber daya alam membuat perempuan adat sulit mencari sagu
dan terpaksa beli beras yang masih langka dan harga melangit, merubah pola
konsumsi dari makanan berkualitas, organik dari hutan, ke makanan instan yang
merusak lidah, kesehatan dan mengacaukan prioritas konsumsi.
Temuan penting dari Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016) bahkan
menyatakan bahwa telah terjadi multidimensi pelanggaran hak asasi yang dialami
oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita, dari isu
pengambilalihan lahan, terkelupasnya akses atas lahan atau hilangnya hutan karena
alih fungsi, eksploitasi sumber daya alam, pemberian izin oleh negara pada
korporasi tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat adat, bahkan tidak
jarang izin yang dikeluarkan atas nama negara lebih luas dari luas wilayah tersebut.
Hutan misalnya, bagi masyarakat adat, khususnya perempuan, bukan hanya
bertumbuhnya aneka ragam hayati, tetapi di sanalah sumber dan gantungan hidup,
ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Bagi perempuan, hutan
adalah penyambung keberlangsungan hayat, tempat mencari penghidupan.
Perempuan adat di Papua misalnya, akan mencari karaka/kepiting, ulat kayu dan
sagu, atau tumbuhan untuk gizi keluarga atau untuk dijual di pasar, tempat mencari
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sagu sebagai sumber makanan pada saat harga makanan di pulau terpencil melangit,
sumber obat-obatan sebagai dokter alami untuk menyelamatkan generasi, mencari
pewarna alam untuk tenun sebagai simbol kedewasaan perempuan, ruang dibawah
atap langit untuk menyiapkan generasi yang menghormati semesta.
Penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, udara,
tanah, sangat mempengaruhi kehidupan perempuan adat. Terpinggirkan dan
hilangnya kontrol perempuan dari sumber kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, dari
sumber mata pencaharian, gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi,
kemudian berujung pada menguatnya ketidakadilan bagi perempuan adat
mengakibatkan munculnya gerakan lingkungan oleh perempuan adat. Tulisan ini
menguraikan berbagai pengalaman perempuan adat dalam melakukan gerakan
lingkungan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan lingkungan yang dialami
oleh perempuan adat.

PEREMPUAN DAN ALAM
Dalam masyarakat yang menjadikan alam sebagai sumber kehidupan,
dimana hubungan yang tercipta tidak hanya sekedar material, terjalin interkoneksi
yang intim antara bumi dan masyarakatnya (Shiva, 2005). Pun demikian dengan
perempuan dan alam. Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan.
Air, udara dan tanah adalah satu kesatuan yang sangat berpengaruh terhadap
kehidupan perempuan. Para ekofeminis mengungkapkan bahwa peran gender yang
diberikan pada perempuan menyebabkan perempuan mempunyai “kepekaan” dan
“kedekatan” dengan alam.
Peran gender perempuan mengharuskan perempuan berinteraksi lebih
akrab dengan sumber daya alam dibandingkan dengan laki-laki. Bagi perempuan,
tanah adalah hidup karena tanah memberikan tempat untuk hidup dan menyediakan
sumber-sumber kehidupan bagi keberlangsungan keluarga dan komunitasnya.
Lebih dari itu, tanah bagi perempuan mempunyai nilai budaya dan nilai sosial,
sebagai sesuatu yang turun menurun akan diwariskan untuk keberlangsungan
generasi selanjutnya. Air sangat dekat dengan kehidupan perempuan, peran gender
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menyebabkan perempuan banyak bersentuhan dengan air, untuk kebutuhan rumah
tangga dan keluarga, serta pekerjaan domestik lain yang membutuhkan air.
Bagi perempuan, hutan adalah “pasar” yang menyediakan berbagai
kebutuhan perempuan dan keluarga, karena hutan dapat menyediakan kebutuhan
perempuan dan keluarganya, mulai dari air, sayur-sayuran, obat-obatan, kayu bakar
hingga hasil hutan lainnya yang dapat diolah menjadi barang yang bernilai
ekonomi. Hutan bahkan memiliki nilai spiritual dan budaya bagi perempuan, selain
nilai sosial dan ekonomi. Harus diakui bahwa perempuan memainkan peran penting
dalam manajemen dan pemanfaatan hutan seperti mengumpulkan kayu bakar
hingga memanen tanaman hutan non-kayu. Pengetahuan, keterampilan, dan
pemanfaatan sumber daya hutan yang dimiliki oleh perempuan membentuk
pengalaman yang berbeda-beda. Perempuan biasanya memiliki pengetahuan
khusus mengenai pohon dan hutan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan,
pemanfaatan, maupun upaya konservasi. Dibandingkan dengan laki-laki,
pengetahuan perempuan cenderung terkait erat dengan pangan untuk rumah tangga
dan kesehatan, dan keduanya menjadi semakin penting apabila terjadi krisis
pangan. Perbedaan pengetahuan dan pemanfaatan hutan antara laki-laki dan
perempuan menentukan status sosial ekonomi dalam masyarakat dan membentuk
dinamika kuasa.
Dapat disimpulkan abahwa tanah, air, udara dan hutan adalah sumbersumber kehidupan perempuan sebagai pemelihara alam dan penghasil makanan.
Oleh sebab itulah ketika terjadi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam maka
akan menimbulkan banyak persoalan bagi kehidupan perempuan sebab
permasalahan lingkungan dan sumber daya alam ini tidak netral gender, karena
ketika terjadi kerusakan alam, perempuan menjadi pihak yang paling berisiko
terkena dampaknya.
Sumber air yang tercemar dengan limbah misalnya, sangat rentan
terhadap kesehatan perempuan, di mana 90% kehidupan perempuan sangat dekat
dengan air, karena peran gender masih menempatkan perempuan pada pekerjaan
domestik (mencuci, memasak, dsb), pencemaran udara yang berdampak pada
kesehatan pernapasan, hingga perampasan terhadap sumber kehidupan perempuan
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lainnya. Berbagai kasus kerusakan lingkungan, terlihat bahwa sebahagian besar
korban adalah perempuan, seperti perempuan yang tinggal di sekitar PT.
PetroCHina yang mengalami keracunan akibat kebocoran gas yang dilakukan oleh
perusahaan, perempuan di sekitar PT. Newmont Minahasa Raya yang mengalami
kanker rahim, penyakit kulit, kanker payudara akibat sumber air yang mereka
gunakan telah tercemar limbah tailing perusahaan, dan masih banyak lagi dampak
yang dialami perempuan akibat kehadiran suatu perusahaan.
Pencemaran air, udara, tanah dan kehilangan sumber mata pencaharian,
kemudian mengakibatkan beban perempuan semakin meningkat, karena peranperan domestik, dan menjaga keluarga masih dibebankan pada perempuan. Tidak
hanya itu, perempuan secara perlahan semakin terpinggirkan dari pengelolaan
sumberdaya alamnya, akibat dirampasnya sumber-sumber daya alam. Perampasan
sumber-sumber kehidupan oleh pemodal, kemudian sangat membatasi akses dan
kontrol perempuan terhadap sumber daya alamnya. Bahkan secara sistematis peranperan perempuan dalam mengelola sumberdaya alam mulai tersingkirkan.
Kebijakan sumber daya alam, juga terlihat kurang berpihak terhadap
kepentingan perempuan, bahkan pengetahuan dan pengalaman perempuan tidak
menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan. Ancaman keberlanjutan
hidup perempuan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan
ekonomi, penggunaan teknologi yang eksploitatif tanpa memperdulikan alam atau
tidak mengindahkan keberlanjutan alam, merusak lingkungan, menguasai manusia
dan telah memisahkan kehidupan perempuan sebagai pemeliharan alam, keutuhan
alam, perdamaian dan spritualitas bahkan mengambil-alih keahlian/pengetahuan
perempuan dalam mengelola/memanfaatkan sumberdaya alam untuk keberlanjutan
hidup dan kehidupan perempuan, keluarga dan komunitasnya.
Namun, walaupun fakta-fakta telah menunjukkan bagaimana dampak
yang dialami perempuan akibat kebijakan terkait lingkungan dan sumber daya alam
tersebut, tetap saja pengalaman tersebut seperti dinafikan.
GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP : PENGALAMAN PEREMPUAN
ADAT DALAM MENJAGA ALAM
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Meresponi terjadinya krisis ekologi sekaligus kritik terhadap
pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologis
yang memingirkan perempuan, muncullah berbagai gerakan lingkungan. Menurut
Rootes (2004), gerakan lingkungan adalah jaringan interaksi informal yang terdiri
dari individu-individu maupun kelompok-kelompok yang tidak memiliki afiliasi
organisasi maupun organisasi dari berbagai derajat formalitas. Jaringan tersebut
umumnya longgar dan tidak terlembagakan akan tetapi bentuk aksi dan tingkat
integrasi bervariasi. erakan lingkungan merupakan salah satu gerakan sosial yang
termasuk dalam Gerakan Sosia Baru (New Social Movement).
Berbagai contoh gerakan lingkungan oleh perempuan adat dalam
penyelamatan lingkungan di Indonesia dapat dilihat seperti berikut :
a. Aleta Baun, seorang perempuan dari Nusa Tenggara Timur
Aleta lahir dari keluarga petani di kaki Gunung Mutis, Timor, Nusa
Tenggara Timur. Di usia muda, dia kehilangan ibunya sehingga dia harus
dibesarkan perempuan lain di sukunya, Suku Mollo. Suku Mollo berabad-abad
bertahan hidup dari keanekaragaman hayati di Gunung Mutis. Mereka
mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, menanam di tanah subur
dan menenun baju dari serat alami. Sebagai seseorang yang hidupnya dibentuk
oleh nilai-nilai dari tetua suku, Aleta menjadi pemimpin di komunitasnya,
sehingga lama-lama dikenal sebagai Mama Aleta.
Perjuangan Mama Aleta telah dimulai pada 1990-an ketika Gunung
Batu Anjaf dan Nausus mulai dirambah industri tambang dan industri kehutanan.
Gunung Batu Anjaf untuk dikeruk (dibelah) dan diolah menjadi batu marmer.
Batu, bagi orang Timor adalah batu nama. Nama marga ada pada batu-batu itu.
Kalau batu nama itu dihilangkan, maknanya sama dengan menghilangkan
identitas orang Timor. Melihat kondisi tersebut, Mama Aleta pun pun bertindak,
menyatukan komunitas untuk sama-sama menolak upaya korporasi itu demi
mempertahankan identitas Suku Mollo. Keinginannya sederhana, agar
masyarakat setempat tidak kehilangan sumber pangan, identitas dan budaya
daerah.
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Perjuangan Mama Aleta tidaklah mudah. Mama Aleta sampai dianggap
sebagai pelacur karena sering keluar rumah. Dikatakan sebagai perempuan
malam yang tidak punya harga diri, tidak tidur di rumah, tidak mau mengurus
rumah tangga, bahkan dituduh selingkuh dengan tukang ojek karena seringnya
naik turun ojek. Perjuangannya tidak sampai di situ. Mama Aleta yang juga
seorang istri dan ibu dua anak, harus keluar masuk kampung di malam hari untuk
bertemu masyarakat lain agar tak dicegat preman ataupun polisi dan akan pergi
saat hari mulai terang.
Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo mulai
membuahkan hasil pada 2007, dengan dihentikannya operasi tambang di daerah
tersebut. Mama Aleta secara damai menduduki tempat-tempat penambangan
marmer dengan aksi yang disebut “protes sambil menenun.” Perusakan tanah
hutan yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor akhirnya bisa dicegah.
Perjuangan Aleta menghentikan pertambangan di wilayah adatnya juga telah
berhasil

membawanya

menerima

penghargaan

lingkungan

Goldman

Environment Award 2013. Penghargaan itu dinilainya sebagai momentum
panting bagi perjuangan perempuan Timor dalam menyelamatkan kehidupan
masyarakat adat terutama perempuan adat dan alam yang diakui secara global.
b. Yosepha Alomang atau Mama Yosepha
Yosepha Alomang atau biasa disapa Mama Yosepha, adalah seorang
mama Papua kelahiran tahun 1940 di Kampung Tsinga, sekitar 20 kilometer
sebelah timur Tembaagapura. Yosepha Alomang berasal dari Suku Amungme,
suku di wilyah dimana Freeport melakukan penambangan selama ini.
Perjuangannya dalam mebela hak asasi kaum perempuan, yang terkait
dengan lingkungan adalah ketika pada tahun 1992 dia pernah menggerakkan
ratusan kaum perempuan Amungme untuk membuat tungku api besar-besaran
di bandara Timika yang membuat penerbangan berhenti total. Aksi para
perempuan ini merupakan bentuk protes atas perampasan tanah dan kebun sayur
masyarakat Timika oleh PT Freeport yang berkepentingan membangun sejumlah
gedung dan hotel di daerah Timika. Dari kasus yang tidak terselesaikan selama
bertahun-tahun ini, dengan ditemani para perempuan Papua, Yosepha kemudian

1065

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

mengajukan gugatannya terhadap PT Freeport melalui pengadilan federal dan
Negara bagian New Orleans Amerika Serikat. Pada tahun 1993 ia bergabung
dengan lembaga Masyarakat Adat Amungme. Namun setahun kemudian ia
ditangkap karena dituduh membantu Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tahun
1996, Yosepha mengajukan tuntutan perdata terhadap Freeport McMoRan
Copper & Gold di Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi bagi dirinya dan
untuk kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya.
Perjuangan Yosepha Alomang dengan kemampuannya mengorganisir
gerakan kaum

perempuan dan

lainnya

menentang

ketidakadilan di

lingkungannya, termasuk kehadiran Freeport, membuat dirinya menerima
penghargaan Yap Thian Hein, Desember 1999. Lalu pada tanggal 23 April 2001,
dia juga mendapatkan penghargaan Goldman Environment Prize di San
Fransisco, Amerika Serikat.
c. Gunarti, Perempuan Samin yang berjuang menyelamatkan Kawasan
Pegunungan Kendeng Jawa Tengah.
Gunarti adalah salah satu tokoh warga Samin atau biasa disebut
Sedulur Sikep610 yang hidup di sepanjang Pegunungan Karst Kendeng, Pati,
Jawa Tengah. Gunarti menjadi perempuan pertama yang menggerakkan para ibu
di desanya untuk memprotes penambangan baru kapur di desanya. Gunarti
memiliki pandangan bahwa hilangnya sumber mata air akan menghilangkan
mata pencaharian warga yang sebagian besar adalah petani. Jadi, pendirian
pabrik semen ini tidak hanya akan merusak ekologi dan ekosistem setempat
tetapi juga menggeser budaya dan kearifan masyarakat Sedulur Sikep. Dia
keliling 7 desa menemui para ibu, dan memberi tahu alasan pabrik semen harus
diprotes. Seperti halnya Gunarti, mayoritas warga di Pegunungan Kendeng

610

Sedulur Sikep adalah sebuah keyakinan yang berasal dari ajaran pemimpin masyarakat
bernama Samin Surosentiko. Tokoh Samin Surosentiko beserta pengikut ajaranya mengobarkan
semangat perlawanan terhadap penjajah. Masyarakat adat ini banyak melakukan bentuk penolakan
terhadap kebijakan penjajah Belanda. Pada zaman sekarang, masyarakat adat Samin lebih dikenal
dengan Sedulur sikep yang bermakna “saudara atau orang bertabiat baik serta jujur.” Ajaran
Samin yang melekat kuat adalah hidup dari pertanian.
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memang menolak kehadiran pabrik semen. Penolakan itu karena sebagian besar
karst Pegunungan Kendeng telah menjadi sumber pengairan bagi pertanian
warga di sana.
Pegunungan Kendeng memang menyimpan kekayaan alam yang luar
biasa. Ratusan mata air yang tersimpan di dalam perutnya menjadi tumpuan
ribuan warga di Grobogan, Pati, Blora, dan Rembang. Air yang melimpah
membuat daerah ini menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Sebagai
pegunungan karst, Kendeng memiliki cadangan batu gamping yang menjadi
bahan baku semen dengan kualitas unggul. Kekayaan akan batu gamping itulah
yang menarik beberapa pabrik semen untuk menambang di sana. Tentu saja,
rencana penambangan itu ditentang keras oleh masyarakat di sekitarnya. Warga
khawatir, penambangan akan mengancam ratusan mata air yang menjadi
tumpuan hidup mereka. Penambangan di Pegunungan Kendeng bisa memicu
resiko bencana ekologis banjir dan kekeringan bagi kawasan tersebut. Saat ini,
terdapat 79 mata air di wilayah Sukolilo Pati dengan debit air yang relatif
konstan. Mata air tersebut menjadi sumber air bagi sekitar 8000 kepala keluarga
dan lebih dari 4000 hektar sawah di Sukolilo (www.mongabay.co.id).
Sosok Gunarti adalah cermin semangat Kartini masa kini. Meresapi
semangat kekartinian masa kini yang tidak sebatas berkonde dan berkebaya saja,
namun juga aksi nyata memperjuangkan tanah air Pegunungan Kendeng, tempat
hidup dan menghidupi keluarga mereka. Bagi Gunarti dan para kartini
Pegunungan Kendeng lainnya, sejahtera bukan diukur dari banyaknya
perusahaan yang berdiri di wilayah mereka. Sejahtera adalah saat mereka bisa
hidup dari alam sekaligus menjaganya tetap lestari. Sejahtera adalah saat bisa
merasa tenteram hidup bermasyarakat tanpa ancaman dan ketenteraman itu
muncul ketika mereka tidak terancam oleh rencana penambangan itu.
Perjuangan perempuan adat dari Padumaan dan Sipituhuta yang
mempertahankan hutan kemenyan di Sumatera Utara dari perusahaan kertas,
perjuangan Ibu Asih dan wilayah Adat Kasepuhan Banten Kidul yang terpagari
fungsi konsevasi adalah contoh lain

gerakan lingungan yang di lakukan

perempuan-perempuan adat di pelosok Indonesia yang tidak terpublikasi dan
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terdokumentasi namun memiliki arti besar bagi gerakan keadilan lingkungan dan
gerakan masyarakat adat di Indonesia.
Berbagai gerakan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan adat
sebagaimana diuraikan diatas adalah wujud praktik ekofeminisme. Sikap kritis
terhadap ekologi yang berdampak buruk pada perempuan sesungguhnya telah
dimulai oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya Le Feminisme ou la Mort
(Feminisme atau Kematian) yang terbit tahun 1974. Dalam buku ini, perempuan
dan persoalan ekologis dikaitkan secara multidimensional (Morgan, 1992:4).
Beberapa pencetus teori di bidang ini antara lain adalah

Rosemary Radford

Ruether, Ivone Gebara, Vandana Shiva, Susan Grifin, Alice Walker, Starhawk,
Sallie McFague, Luisah Teish, Sun Ai Lee-Park, Paula Gunn Allen, Monicaa
Sjoon, Greta Gaard, Keren J Warren dan Andy Smith.
Ekofeminisme tidak hanya mengaitkan perempuan dengan lingkungan
tetapi juga spiritualitas. Krisis dan kehancuran bumi merupakan swara dari
devaluasi

bumi sekaligis

devaluasi perempuan (Spretnak,

1990:5-6).

Ekofeminisme merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak
memperhatikan keberlangsungan ekologis dan meminggirkan salah satu etititas
manusia yaitu perempuan (Eisler, 1990:23; Quinby, 1990;127); Plant, 1990:155;
Clausen, 1991;Warren, 1990). Dengan demikian ekofeminisme disamping
sebagai sebuah filsafat dan ideologi, dia juga sekaligus melahirkan gerakangerakan sosial yang semakin banyak tumbuh akibat semakin buruknya kondisi
lingkungan. Akhirnya, pada tahun 1980 dalam Konferensi Women and Life on
Earth: Ecofeminism in the 80s, ekofeminisme diproklamasikan sebagai gerakan
lingkungan.

PENUTUP
Pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi
semata telah menghilangkan hubungan manusia dengan alam; dari yang seharusnya
intim menjadi hubungan yang materialistik sehingga mengakibatkan krisis ekologi.
Di sisi lain perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda dalam
kaitannya dengan alam. Demikian juga krisis ekologi memiliki implikasi yang
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berbeda antara laki-laki dan perempuan sebab dampak terberat dari krisis ekologi
ini banyak dialami oleh perempuan lebih khusus lagi perempuaan adat. Kondisi ini
mendorong munculnya berbagai gerakan lingkungan yang dilakukan oleh
perempuan adat. Berbagai gerakan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan adat
merupakan praktek dari ekofeminisme yaitu sebuah gerakan “baru” dalam etika
lingkungan yang muncul sehubungan dengan semakin buruknya kondisi
lingkungan.
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ABSTRAK
Latar belakang penelitian :1). Konten pembelajaran yang rampat substansi namun kurang
mendukung penyelesaian masalah sosial. Metode pembelajaran yang kurang aplikatif,
kurang mampu menyentuh nurani peserta didik untuk menggugah empatinya terhadap isuisu aktual. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ”link” and
”match” antara konsep dan praktik penerapan pembelajaran di sekolah-sekolah formal.
Salah satu faktor penyebab krisis moral adalah gagalnya sistem pendidikan dalam
mencetak peserta didik yang berkarakter luhur. Tujuan penelitian ini mengkaji
implementasi pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Alam Bengawan Solo.
Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah implementasi pmebelajaran di Sekolah Alam
Bengawan solo? Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, paradigma konstrukstivisme,
Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan evaluatif . Lokasi penelitian di Sekolah Alam
Bengawan Solo ,Sukoharjo. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam terhadap informan yang meliputi: Penanggung jawab sekolah alam, Kepala
Sekolah, guru dan murid di Sekolah alam Bengawan Solo. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa : Pembelajaran yang diterapkan di SD Bengawan Solo merupakan representasi
pendidikan progresif alan John Dewey yang bertujuan pada pembelajaran demokratis yang
ditunjang oleh metode pembelajaran yang sesuai dengan basic need peserta didik, sesuai
dengan jenis dan materi pembelajaran, terdapat kontinuitas,simultansi,integrasi dan
interaksi pengalaman belajar serta didukung oleh relasi sosial sehingga akan mampu
melipatgandakan daya kritis peserta didik.
Kata Kunci: Menelisik, Penerapan , Progresif, Sekolah Bengawan Solo

PENDAHULUAN
Penulisan makalah ini berawal dari keresahan penulis dalam mencermati
fenomena krisis moral di tanah air tercinta. Pemberitaan yang beredar di media
menyiratkan krisis moral yang

fluktuasinya semakin meningkat dalam rupa

kenakalan remaja , demo, bullying, dan berbagai bentuk penyimpangan yang
lainnya. Ketika dicermati lebih lanjut, krisis moral yang terjadi merupakan dampak
kegagalan penerapan sistem pendidikan yang terpatri pada aspek kognitif semata.
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Penelisikan secara mendalam terhadap kegagalan sistem pendidikan merupakan
bahan refleksi terhadap penerapan pendidikan yang dilakukan selama ini. The
concep of environmental education is now wide spreading national educational
policies

curriculum

documents,

curriculum

development

initiatives

and

conservation strategies. (Rickinson, 2012). Pencermatan penulis dilapangan
ditemukan data empiris

terkait kompleksitas masalah dalam pelaksanaan

pembelajaran di sekolah-sekolah negeri di Surakarta meliputi: a). Rendahnya
kepedulian siswa dalam mengelola lingkungan yang hal tersebut dikarenakan
belum tumbuhnya iklim yang kondusif dalam mengelola lingkungan di Sekolah, b)
.Guru kesulitan memahami karakter siswa secara utuh, c) .Minimnya internalisasi
nilai-nilai kepedulian dalam pengelolaan lingkungan. d) .Alokasi waktu yang
kurang optimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai lingkungan hidup sehingga
siswa tidak mencapai ke arah pemahaman yang utuh terkait materi pendidikan
lingkungan hidup. e). Pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup membutuhkan
biaya operasional yang besar terutama untuk perencanaan,

pelaksanaan dan

pemeliharaan fasilitas guna mengembangkan kompetensi siswa tentang lingkungan
hidup. f).Guru kurang menguasai materi dan kurang bisa menyajikan materi yang
menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan.
Identifikasi

permasalahan

diatas

menunjukkan

bahwa

penerapan

pembelajaran yang selama ini diterapkan terlihat belum mampu secara signifikan
dalam mengatasi permasalahan faktual yang ada. Konten pembelajaran yang
rampat substansi namun kurang mendukung penyelesaian masalah lingkungan.
Metode pembelajaran yang kurang aplikatif, kurang mampu menyentuh nurani
peserta didik untuk menggugah empatinya terhadap isu-isu faktual. Faktor-faktor
tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ”link” and ”match” antara
konsep

dan

praktik

penerapan

pendidikan

di

sekolah.

(Gunawati&

Rustamaji,2015). Ketika otokritik dilontarkan pada institusi pendidikan yang
dikatakan gagal menghantarkan peserta didik dalam pencapaian pendidikan
karakter, maka sejatinya muncul sebuah harapan dalam wujud tuntutan untuk
mengubah menara gading menjadi sumur keilmuwan yang menghapus dahaga
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timpangnya link and match yang kerap dikeluhkan antara idealisme akademik
dengan realisme.
Tujuan penelitian ini mengkaji penerapan pembelajaran dalam kajian John
Dewey di Sekolah Alam Bengawan Solo. Untuk melaksanakan tujuan penelitian
diatas, peneliti melakukan pengkajian terhadap konten pembelajaran, yang meliputi
kurikulum, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, serta program yang
dijalankan. Mencermati kondisi empiris di atas, maka sangat urgensif ditempuh
upaya rekonstruksi dan rekonseptualisasi terhadap konsep, filosofis dan konten
pendidikan . Rekonseptualisasi dilakukan sebagai jembatan dalam mengatasi
keterbelahan pendeskripsian pendekatan dan cara pandang terhadap konsep
pendidikan yang bermuara pada pertanyaan mendasar tentang perbedaan definisi
dan cara pandang akan memunculkan domino yang meluas kearah pendekatan,
metode dan paradigma pendidikan .

METODE PENELITIAN
Desain penelitian adalah kualitatif, Paradigma konstrukstivisme , Jenis
penelitian deskripstif, evaluatif dan komparatif. Deskriptif mengkaji pelaksanaan
pembelajaran di Sekolah, jenis Evaluatif , mengidentifikasi berbagai hambatan
dalam pelaksanaan pembelajaran Lingkungan Hidup dan Studi komparatif terkait
pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup. Pemilihan lokasi penelitian adalah
di SD Bengawan Solo. Narasumber yang diwawancara terdiri dari 20 narasumber,
yang meliputi Dewan Penyantun, Kepala Sekolah, Guru-guru/Fasil, murid-murid .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemikiran John Dewey beranjak dari ketidakpuasannya terhadap penerapan
pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Pendidikan kuno atau tradisional yang
terpatri pada sebuah bentuk kelembagaan yang imun terhadap dinamika maupun
pengaruh yang datang dari luar. Kelembagaan tersebut bercirikan tata aturan formal
yang diterapkan dalam tataan organisatoris. Tata aturan yang bersifat kaku,rigid,
rampat, mekanistis dan sistematis yang meliputi tata tertib, assesment, skema
klasifikasi,jadwal pelajaran, tatanan ruang dan kenaikan jenjang pendidikan.
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Pola pendidikan tradisional seperti yang dikaji John Dewey merupakan
telaah terhadap sistem pendidikan yang meliputi: konsep, tujuan, metode yang
hendak diraih melalui pendidikan. Tujuan pendidikan pola tradisional dalam telaah
John Dewy berpijak pada sebuah upaya bagaimana membekali peserta didik agar
mampu mempersiapkan bekal yang berwujud kompetensi yang dilalui dalam
sebuah proses pembelajaran. Pola pendidikan tradisional memiliki kekhasan yang
terpatri pada perilaku siswa dimana terdapat adanya kepatuhan, kesediaan untuk
menerima dan ketaatan, ketersediaan buku-buku penunjang. William Torrey Haris,
seorang komisaris pendidikan amerika serikat menekankan bahwa pendidikan yang
rapi diarahkan secara bertahap,agar anak dapat memperoleh kebijaksanaan
mengenai peradaban yang terakumulasi. Itulah materi pembelajaran yang
memberikan sasaran dan metode yang pasti terhadap pendidikan. Peserta didik
diharapkan untuk menerima dan menyetujuinya.kewajiban anak sudah terpenuhi
bila ia diam dan patuh. ( John Dewey,1924).

Pola pendidikan tradisional

menerapkan pola pembelajaran sepihak atau satu arah dimana: 1) Guru
memonopoli pembelajaran, 2) guru sebagai pusat proses pembelajaran ( teacher
centered). 3) Tidak ada rekonstruksi terhadap filsafat yang melandasinya karena
pemeblajaran dilakukan secara berkelanjutan,melalui penjagaan terhadap keajegan
pola pembelajaran dengan materi yang tersaji secara matang.
Pengkondisian pola pembelajaran tradisional ini lah yang memicu
munculnya gerakan pembaharuan dalam bentuk pendidikan yang humanis atau
progresif. Pendidikan progresif muncul sebagai bentuk dari ketimpangan antara
link and match atau kontek dan teks yang timpang dalam penerapan pendidikan
selama ini. Menurut John Dewey Filsafat pendidikan adalah sebuah perenungan
yang memiliki tugas memberikan arah bagi tindakan dan kenyataan hidup. Oleh
karena itu filsafat tidak boleh tenggelam oleh pemikiran metafisis kurang
memberikan kemanfaatan. Filsafat adalah dasar bagi teori pendidikan. Maksud dan
tujuan sekolah adalah membangkitkan ,menumbuhkan dan mengembangkan sikap
hidup demokratis. Oleh karena itu pembelajaran harus terpatri pada pengalaman
anak sebagai subyek dalam pembelajaran. Oleh karenanya sekolah harus
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memberikan ”bahan pelajaran” berupa pengamalan yang berguna bagi masa depan
peserta didik.
Masalah yang dihadapi dalam pola pendidikan tradisional adalah
munculnya ” mental block” Mental yang diwariskan dari pendahulu. Mental blok
disebabkan karena pola pendidikan yang kurang membuka cakrawala peserta didik
melalui serangkaian penggalian pengalaman belajar yang berdampak pada
rendahnya daya kreasi, maupun sensitifitas dan daya kritis siswa terhadap sebuah
fenomena. Titik tekan penggalian pengalaman belajar harus beroreintasi jauh
kedepan, dan dimulai dari sekarang ketika peserta didik mengawali membuka
lembaran untuk duduk belajar di sekolah.
Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Dasar Bengawan Solo yang
terletak di Desa pajangan, Kabupaten Sukoharjo. Penulis tertarik melakukan
penelitian disekolah tersebut karena sekolah ini berbasis alam . Menurut John
Dewey Sekolah dasar menyiratkan bentuk kehidupan sosial dalam miniatur yang
lebih ringkas yang berada dibawah kontrol eksperimental.
Sekolah Dasar Bengawan Solo merupakan representasi pemikiran John Dewey
yang menerapkan pola pendidikan progresif. Merupakan praktek pendidikan gaya
baru yang memunculkan semburat rona yang benar-benar berbeda, baik pada pola
pendekatan, metode hingga konteks dan konten materi yang diajarkan.
Pembelajaran pendidikan progresif menurut John Dewey bertujuan pada
pembelajaran demokratis dilakukan melalui metode pembelajaran yang sesuai
dengan basic need peserta didik, sesuai dengan jenis dan materi pembelajaran,
terdapat kontinuitas,simultansi,integrasi dan interaksi pengalaman belajar serta
didukung oleh relasi sosial

sehingga akan mampu melipatgandakan daya kritis

peserta didik.
Pembelajaran progresif memberikan pemahaman bahwa : (1) paksaan dari
atas

dipertentangkan

dengan

ekspresi

individualistis

dan

usaha

untuk

menumbuhkannya. (2) disiplin eksternal,dipertentangkan dengan kegiatan bebas,
(3) belajar dari buku dan guru dipertentangkan dengan proses belajar nelalui
pengalaman, (4) penguasaan atas ketrampilan dan teknik murni secara terpisah
melalui latihan yang terus menerus,dipertentangkan dengan penguasaan atas
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ketrampilan dan teknik tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang
langsung dirasa vital bagi hidupnya, (5) persiapan bagi masa depan yang agak jauh
dipetentangkan dengan upaya menggunakan semaksimal mungkin kesempatan
keseluruhan hidup sekarang ini, (6) tujuan dan materi pembelajaran statis
dipertentangkan dengan upaya membiasakan diri secara kognitif dengan suatu
dunia yang terus berubah.

Filsafat pendidikan John dewey yang dikembangkan

dari pengalaman memnyuarakan otokritik yang pedas terhadap penerapan pola
pembelajaran tradisional.
Pendidikan di Sekolah Dasar Bengawan Solo
Visi sekolah Dasar Bengawan Solo adalah every scool day is our holiday.
Misi Sekolah Dasar alam bengawan solo

adalah 1) membangkitkan kesadaran

Allah,membnagkitkan gairah belajar,membangkitkan kesadaran

bakat lewat

beragam altifitas dan gagasan.
Pola pendidikan yang diterapkan di Sekolah Alam Bengawan Solo : siswa
dibebaskan bereksplorasi,bereksperimen,berekspresi tanpa dibatasi sekat dinding
dan berbagai aturan yang mengekang,rasa ingin tahu mereka, yang membatasi
interaksi mereka dengan kehidupan yang sebenarnya. Yang membuat mereka
berjarak dan tak akrab dengan alam lingkungan mereka. Anak dibebaskan menjadi
diri mereka sendiri dan mengembangkan potensinya untuk tumbuh menjadi
manusia

yangg

berkharakter,berakhaklak

mulia,berwawasan

ilmu

pengetahuan,mandiri dan siap menjadi pemimpin sesuai dengan hakikat penciptaan
manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi.Anak dibebaskan dari tekanan
”mengejar”nilai dan rangking.Mereka didorong untuk menumbuhkan tradisi
ilmiah.Prestasi setiap anak tidak dilihat dalam perbandingan dengan anak lain,tapi
dari upaya mereka memaksimalkan potensi diri dan menjadi lebih baik. Belajar
menjadi sesuatu yang menyenangkan,tidak membebani.
a.Kurikulum
Cara pengorganisasian pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum
diberbagai negara mengikuti alternatif pendekatan: separate, integrated and cross –
curricular. Dikaji dari sifat dan statusnya dalam kurikulum tampak ada yang
bersifat: (1) wajib bagian dari program inti, (2) tidak wajib, (3) bukan pelajaran inti.
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Sedangkan dikaji dari faktor-faktor dibagi dalam 2 kajian : 1) minimal dan 2)
maksimal.
Pengorganisasian kurikulum di Sekolah Dasar Negeri dan swasta di
Surakarta

melalui 2 pendekatan

yang berbeda, yaitu separated dan Cross

Curricular. Model separated diterapkan pada kelas 2,3,5,6 menggunakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Model Cross Curricular diterapkan
pada kelas 1 dan 4 menggunakan Kurikulum 2013. Penerapan kurikulum Ada
beberapa sekolah yang merujuk pada Kurikulum kementrian Pendidikan Nasional
yang disesuaikan dengan kondisi situsi disekolah, misalnya SD Mentari ,
Penyesuaian kurikulum yang tidak secara absolute mengadopsi kurikulum
Pendidikan Nasional disebabkan penyesuaian dengan visi dan misi sekolah yaitu
sekolah berbasis alam yang berwawasan lingkungan yang bertujuan pada
pengembangan sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi generasi
jujur,santun,berani dan peduli. Kurikulum yang diterapkan secara umum telah
mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur. Terdapat kombinasi
pendekatan formal dan informal, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui
pencarian isi dan proses interaktif didalam maupun diluar kelas. (Halder, 2012)
SD Bengawan Solo menggunakan kurikulum Nasional untuk penyusunan
RPP, namun dalam pola pembelajaran sehari hari RPP yang digunakan adalah RPP
desain sekolah sendiri yang berwujud spider web. Spider web berisi tentang rencana
pembelajaran yang terpatri pada pembelajaran tematik dan metode yang dilakukan.
Spider web dibuat oleh fasilitor dan peserta didik serta wali murid. Tujuannya agar
pembelajaran sesuai dengan basic need peserta didik yang disesuaikan dengan
pengalaman belajar peserta didik. Dalam satu tahun meliputi 6 tema, masingmasing tema dilaksanakan dalam waktu 2 bulan. Tema yang diangkat meliputi:
manusia, binantang, tumbuhan, lingkungan, benda, Indonesia. Kelas rendah (1,2,3)
memilih tema, kelas tinggi 4,5,6 diskusi dengan fasilitator. Keunikan dari sekolah
ini adalah: 1) tidak ada seragam sekolah yang khusus seperti Sekolah dasar lain jadi
adanya baju bebas asalkan sopan, 2) Tidak ada buku buku pegangan. 3) tidak ada
PR.
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Setiap tahun dimulai dari kelas satu. dilakukan uji psikotest untuk
mengetahui kondisi psikologis anak dan mengetahui ”talent mapping” anak.
Mengidentifikasi bakat dan potensi yang dimiliki anak, sehingga dapat
diidentifikasi kelebihan dan kelemahan potensi anak dan dapat diberikan treatment
yang sesuia dengan kondisi tersebut.Talent mapping merupakan identifikasi
terhadap bakat anak yang dilakukan melalui kesukaan anak yang kemudia
dilakukan dokumentasi. Talent mapping sesuai dengan fase pembelajaran yang
meliputi:
a) usia 2- 6 tahun adalah penanaman karakter
b). Usia 6- 12 tahun adalah penumbuhan
c). Usia 13 – 15 tahun adalah penguatan karakter
d).usia 16-18 tahun adalah pematangan
Pembelajaran di sekolah ini tidak hanya mengajarkan mengenai aspek
pengetahuan saja, tetapi juga menitikberatkan pada partisipasi siswa dan
prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dilakukan tidak hanya
didalam kelas saja, tetapi ada pembelajaran yang dilakukan diluar kelas misalnya
saja melalui praktik pembiasaaan yang dilakukan setiap hari senin dan jum’at. This
educational process is of key importance (Conde&Sanchez, 2008) One need to
know what is reaally incorporated into the curriculum and how it is worked on in
order to understand how these experiencees contributes to achieving the objectives
of environmental education for sustinable development in schools. The teachers
awareness of the goals and active participation is crucial to the entire procesess
curricular integration( Mellado,Ruiz Bermejo,&Jimenez,2006)
(Sanchez & C.Conde, 2008) (Mellado & R Jiminez, 2006) Pendekatan
pembelajaran menurut John Dewey terpatri pada pengalaman belajar. Pengalaman
belajar merupakan kontinuitas

atau rangkaian kesatuan pengalaman

sebagai

kriteria utama. Prinsip ini adalah keterlibatan dalam setiap upaya membedabedakan antar berbagai pengalaman yang berharga karena sifat pedagogis dan
pengalaman yang tidak berharga dari segi tersebut. Menurut Dewey pengalaman
tidak berlangsung dalam suatu vakum,artinya pengalaman tidak hanya
diperlakukan seakan akan sebagai sesuatu yang semata-mata berlangsung dalam
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badan dan pikirian orang pribadi, namun terdapat sumber diluar diri seseorang yang
membuahkan pengalaman. Intinya bahwa sekolah tidak boleh terpisah dari
lingkungan sosial yang senyatanya memberikan pembelajaran yang nyata.
Pendekatan Pembelajaran progresif menitikberatkan pada melibatkan siswa dalam
belajar yakni melalui pembelajaran dengan praktek langsung (learning by doing),
pembelajaran yang aktif dan partisipatif yang memberikan pengalaman pada siswa,
baik di sekolah atau di komunitas lokal dan di luar. Pelibatan siswa dalam
pembelajaran melalui praktek langsung bertujuan agar anak mendapatkan
pengalaman dalam pembelajaran

serta mampu belajar mengkonstruksi atau

mengidentifikasi nilai-nilai positif yang berkaitan dengan upaya pelestarian fungsi
lingkungan dalam pembelajaran. kegiatan ini dilakukan melalui magang di pasar,
untuk kelas 1-3 ada kegiatan berjualan disekolah, untuk kelas 4-6 : kegiatan
membuat cafe, belajar memasak sendiri,bahan dibawa dari rumah. Selasa: pagi
sampai sampai siang adalah pelajaran didalam kelas kelas dibagi: kelas panahan,
kelas gambar, kelas masak, kelas boal dan kelas nari.Jumat: kegiatan out bond
bentuknya adalah jelajah kampung(mencari harta karun, bersih-bersih desa,
berenang, kerja bakti)kebersihan kelas ada piket terjadwal. Ada kegiatan green lab
dan pemilahan sampah.
3). Kultur Kelas
Integrating environment education into school life requires a coherent
approach on various fronts for there to be progress towards sutinable development
in the school itself. The guilding rule is to practice what we preach. In
particular,environmental management,the greening of curriculum ,the type of
organization and the relationships among members of the educatiobal community
need to be consistents eith the environmental education that is being advocated. (
(Conde & Sanzes, 2008) Pembelajaran yang diterapkan di SD Bengawan Solo
berbeda dengan sekolah negeri lainnya, karena sekolah ini merupakan sekolah
alam. Pembelajarannya tidak hanya melalui pembelajaran materi dikelas saja, tetapi
juga kegiatan lain diluar kelas. Menekankan aspek afektif dan psikomotor
,Pembelajaran tidak terlalu terpusat pada materi saja, tetapi pada karakter juga
penting ,Fokus yang diperhatikan adalah pada nilai-nilai dan karakter yang ada pada
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suatu materi dan bagaimana nilai ini dapat ditanamkan pada anak di kehidupan
sehari-hari. Keunikan dalam pembelajaran dikelas: 1) Tidak ada seragam ,kecuali
hari senin, tidak ada buku ,kecuali buku dari sekolah, tidak ada PR. Program yang
dijalankan meliputi: Senin dilaukan upacara, ada program market daya yang
tujuannya untuk melatih jiwa wirausaha . kegiatan ini dilakukan mellaui magang di
pasar, untuk kelas 1-3 jualan disekolah, untuk kelas 4-6 : membuat cafe, belajar
memasak sendiri,bahan dibawa dari rumah.
Selasa: pagi sampai sampai siang adalah pelajaran didalam kelas kelas dibagi: kelas
panahan, kelas gambar, kelas masak, kelas boal dan kelas nari.jumat: kegiatan out
bond bentuknya adalah jelajah kampung(mencari harta karun, bersih-bersih desa,
berenang, kerja bakti)kebersihan kelas ada piket terjadwal. Ada kegiatan green lab
dan pemilahan sampah.

KESIMPULAN
Pembelajaran yang diterapkan di SD Bengawan Solo merupakan
representasi pendidikan progresif alan John Dewey yang bertujuan pada
pembelajaran demokratis yang ditunjang oleh metode pembelajaran yang sesuai
dengan basic need peserta didik, sesuai dengan jenis dan materi pembelajaran,
terdapat kontinuitas,simultansi,integrasi dan interaksi pengalaman belajar serta
didukung oleh relasi sosial

sehingga akan mampu melipatgandakan daya kritis

peserta didik.
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ECOLOGICAL CITIZENSHIP PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA
UNTUK MEMBANGUN KARAKTER WARGA NEGARA
Itok Dwi Kurniawan, Hassan Suryono
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK
Kampung Naga terletak di kecamatan Salawu kabupaten Tasik Malaya.
Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat di Indonesia yang masih
memegang teguh budaya lokal, hal ini terbukti pada keseharian dan perilaku
masyarakatnya dalam menjaga keseimbangan alam. Metode penulisan dalam
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Perilaku
ecological citizenship yang ditampakkan dan diwujudkan dalam kehidupan mereka,
tersebut adalah: (1) tidak melakukan illegal logging terhadap hutan, (2) bertani secara
organik, (3) menggunakan sumber mata air alami. Sehingga dapat menjadi contoh untuk
membangun karakter warga negara Indonesia yang berwawasan ekologis.
Kata kunci: kampung naga, ecological citizenship, karakter

PENDAHULUAN
Berbagai gejala saat ini mengindikasikan perilaku mencemari lingkungan
dalam kehidupan sehari-hari. Mebuang sampah sembarangan, membakar hutan
untuk pembukaan lahan, menjarah hasil-hasil hutan, menggunakan pestisida
berlebihan, dan lain-lain. Di Indonesia saat ini masih menyimpan potensi-potensi
tersebut, sebagian dai itu sudah terjadi di hampir seluruh daerah, sebagian besarnya
bukan tak mungkin akan muncul kepermukaan secara massif di waktu yang akan
datang, jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh.
Perlakuan manusia terhadap alam yang tidak menjaga ekosistem alami suatu
saat akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri manusia sendiri, seperti
penebangan dan pembalakan hutan sehingga menimbulkan dampak banjir dimanamana dan udara menjadi kotor. Berhentinya perlakuan perusakan alam oleh
manusia terhadap alam tersebut bisa jadi hanya sementara jika tidak ada contoh dari
masyarakat lain yang masih memegang teguh, walaupun payung hukum dan aparat
penegak hukum sudah ada.
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Pembentukan karakter warga negara merupakan upaya terkait dengan
pengembangan multi aspek

keunggulan bangsa sehingga suatu bangsa tidak

terombang-ambing dalam pencarian dirinya. Karakter warga negara yang pada
hakikatnya adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa.
Kewarganegaraan (citizenship) adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (a
form of social political identity) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan
waktu yang berkembang (Derek Heater

dalam

Winarno, 2015:1).

Dalam

kehidupan berbangsa, eksistensi masyarakat yang mempunyai kekhasan dalam
bidang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain,
menajdi fondasi yang dapat membentuk karakter warga negara. Kewarganegaraan
ekologis disajikan sebagai contoh dan infleksi kewarganegaraan pascakosmopolitan. Hal ini kontras dengan kewarganegaraan lingkungan. Jejak ekologis
disajikan sebagai versi ruang politik ekologi kewarganegaraan, dan pemanasan
global digunakan untuk memberi contoh hubungan asimetris dari sebab-akibat
globalisasi yang menimbulkan kewajiban pasca-kosmopolitan (Andrew Dobson,
2004: 4)
Di era globalisasi saat ini dimana kebebasan untuk menggunakan
kemampuan ekonomi dan ketersediaan alam sangat dijunjung tinggi. Achmad
Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda
atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh
wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi
kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.
Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau
proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin
terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis,ekonomi dan budaya
masyarakat (Wahyu Bhudianto, 2012: 5).
Secara ringkas Konvensi ILO 169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi
kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat
lokal dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan
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berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola
lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan
ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti
perburuan, perkebuan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan
alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi
tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya
ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya
sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan
masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

METODE PENELITIAN
Penelitian lapangan (field research) dengan memperoleh langsung dari
lokasi penelitian setelah mewawancara dan mengobservasi pihak-pihak dan objek
terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kampung Naga Kecamatan
Salawu Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kampung Naga merupakan salah satu
kampung yang telah menerapkan perilaku ekonomi yang konvensional. Sebagian
besar dari penduduk Kampung Naga ialah bermata pencaharian sebagai petani padi,
petani ikan, dan pengrajin kerajinan anyaman khas Tasikmalaya. Dimana sektor
penghasilan ekonomi masyarakat tersebut masih asli memberdayakan sumber daya
manusia asli Kampung Naga. Penduduk asli Kampung Naga memiliki
kemampuan/ketrampilan secara mandiri dalam mengelola pertanian dan hasil
pertanian, perikanan dan kerajinan khasnya. Hasil dari sektor yang mereka miliki,
digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Pembangunan ecological citizenship Kampung Naga terjadi bukanlah hal
yang mudah dalam prosesnya, karena seiring berjalannya kemajuan jaman dan
pengaruh dari dunia luar semakin kuat. Namun demikian dengan adanya
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keteladanan dan usaha yang maksimal dari masyarakat secara perlahan-lahan
pembangunan ecological citizenship di kampung adat dapat terjadi. Karakter warga
negara yang berwawasan ekologis dalam Kampung Adat Naga meliputi:
1. Tidak melakukan illegal logging terhadap hutan
Masyarakat kampung Naga dalam hal kehidupan berperilaku tidak
merambah hutan untuk kepentingan apapun, baik untuk diambil kayu ataupun
membuka lahan pertanian. Apabila masyarakat membutuhkan kayu, mereka
menanam pohon tersebut diluar hutan adat yang mereka lindungi. Hutan adat
masyarakat tersebut dilindungi dan tidak boleh dimasuki baik untuk
keperluan apapun sehingga keseimbangan ekosistem terjaga.
2. Bertani secara organik
Nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan bertani masyarakat Kampung
Naga adalah menanam padi secara organik dengan tidak menggunakan pupuk
kimiawi, pestisida, dan secara manual tanpa bantuan mesin atau alat modern
apapun. Bahkan mereka menggunakan bibit varietas produksi lama (masa
tanam-panen 6 bulan) bukan bibit padi hasil rekayasa genetika yang
kebanyakan ditanam saat ini yang ada dipasaran pada umumnya.
Dengan tidak menggunakan pupuk kimiawi maka kesuburan tanah
sampai saat ini terjaga dengan baik secara alami. Tidak menggunakan
pestisida sehingga hama akan mati dengan sendirinya oleh pemangsa dan
ekosistem terjaga tanpa harus membunuh pemangsa atau bahkan yang
dimangsa.
3. Menggunakan sumber mata air alami
Perilaku masyarakat Kampung Naga dalam memenuhi kebutuhan akan
air dengan menggunakan sumber mata air alami untuk masak, minum, mandi,
mencuci dan kakus. Dalam prinsip hidup mereka bahwa memilih sesuatu
yang alami dan menghargai alam tanpa harus melubangi atau merusak tanah
secara berlebihan seperti menggali sumur ataupun resapan WC, mereka
sebatas hanya membuat kolam ikan yang dangkal.
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KESIMPULAN
Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ecological citizenship
pada masyarakat Kampung Naga terjadi secara turun temurun dan masih dilakukan
sampai saat ini. Karakter kewaraganegaraan ekologis yang ada dalam masyarakat
Kampung Naga adalah Tidak melakukan illegal logging terhadap hutan, Bertani
secara organik, dan Menggunakan sumber mata air alami. Sehingga perilaku ini
dapat menjadi contoh untuk membangun karakter warga negara Indonesia yang
berwawasan ekologis.
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Kendala Guru Dalam Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kajian Ketahanan Nasional Pada Pembelajaran PPKn
Sekolah Menengah Kejuruan

Sri Haryati, Wijianto
Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail: Sriharyati52@staff.uns.ac.id
e-mail: wijianto@staff.uns.ac.id

Tujuan penelitian adalah memetakan kendala-kendala guru dalam
mengembangkan indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional pada
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah
Kejuruan Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan
diskusi kelompok terarah. Analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kendala-kendala guru dalam mengembangkan indikator pencapaian
kompetensi kajian ketahanan nasional adalah pemetaaan jenjang kognitif yang tidak
tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik
peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi,
kesulitan dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian
kompetensi terkait materi yang akan dikembangkan.

Kata-kata kunci: indikator, pendidikan kewarganegaraan, ketahanan nasional
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PENDAHULUAN
Hakikat pendidikan merupakan usaha mempersiapkan generasi penerus
bangsa melalui proses bimbingan, pengajaran, latihan dan evaluasi. UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
keperibadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun untuk mewujudkan maksud dari
arti pendidikan tersebut, perlu sinergi peran yang proporsional antara pembuat
kebijakan, sekolah, guru, dan siswa.
Dalam tulisan ini, akan dominan dibahas mengenai peran guru, karena
bagaimanapun, dalam pembahasan dunia pendidikan, peran guru dapat dikatakan
sangat sentral dan dapat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran di lapangan.
Guru sebagai pendidik wajib memiliki berbagai macam kompetensi seorang
pendidik. Dalam dinamikanya, guru sebagai pendidik selalu berusaha untuk
menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam dunia
pendidikan, salah satunya ialah perubahan kurikulum. Salah satu bentuk
penyesuaian terhadap perubahan kurikulum ialah pengembangan indikator
pencapaian kompetensi. Guru ialah seseorang yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pendidikan siswa, baik pendidikan di lingkuangan sekolah, maupun di
luar sekolah (Djamarah, 2010: 32).
Perubahan kurikulum berdampak pada setiap jenjang pendidikan sekolah,
termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembelajaran di SMK memiliki
keunikan sendiri karena SMK memiliki ciri khas yang mengarah pada suatu praktik
lapangan. Hal tersebut akan berdampak pada setiap proses pembelajaran termasuk
bagaimana standar evaluasi pembelajaran yang digunakan. Namun begitu, perlu
pengembangan yang tepat dan sesuai sasaran terkait dengan proses pengembangan
indikator pencapaian kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan di
SMK, salah satunya penyusunan indikator capaian pembelajaran yang bersumber
dari pemetaan kompetensi dasar pada setiap level pembelajaran.
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Disadari atau tidak, adanya perubahan kurikulum telah berdampak secara
“sistemik” dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik pada penyusunan rencana
atau pembuatan RPP, termasuk pemetaan in(dikator maupun pada saat praktik.
Fenomena perkembangan Kurikulum 2013 yang seharusnya menjadi solusi
berbagai

macam

permasalahan

pendidikan,

kenyataanya

belum

dapat

menyelesaikan berbagai macam permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini.
Kuntarti (2014) menegaskan bahwa perubahan kurikulum brtimplikasi pada
pencapaian kualitas sumber daya manusia. Perubahan pada kurikulum akan
berdampak pada perubahan sistem dan proses pembelajaran, yang kemudian akan
bersinggungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini menegaskan
bahwa kajian tentang isi kurikulum merupakan hal yang penting dan mendasar
dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Selajutnya, Suwignyo dan Yuliantri
(2018) memaparkan bahwa praktik belajar kewargaan dalam kehidupan sehari-hari
merupakan suatu bentuk ketahanan sosial masyarakat yang dapat terus
dikembangan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Adapun praktik
kewarganegaraan merupakan salah satu proses pembelajaran yang dipelajari dan
diimplementasikan dalam pembelajaran PPKn yang dikenal dengan project citizen.
Kegiatan proses belajar mengajar yang seharusnya sudah student centered
learning, masih terkendala proses pembelajaran yang belum sepenuhnya dikuasai
oleh guru dalam konsep student centered learning dimana guru seharusnya menjadi
fasilitator, bukan sebagai person yang mendominasi di kelas. Pada PKn
persekolahan, permasalahan yang muncul salah satunya adalah masalah
pengembangan indikator pencapaian kompetensi tertentu yang perlu dikaji ulang
agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada umumnya.
Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan permasalahan evaluasi atau penialain
pembelajaran. Adapun evaluasi atau penialaian hasil belajar itu sendiri ialah suatu
proses sistematis dan menyeluruh dalam setiap tahap pengumpulan data informasi
guna penilaian pencapaian pembelajaran siswa (Arifin, 2009: 10). Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan pemetan kendala pengembangan indikator pencapaian
kompetensi, khususnya pada kompetensi kajian ketahanan nasional pada
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pembelajaran pendidikan kewarganegaraan persekolahan di jenjang Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK).

METODE
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi
kelompok terarah. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang mencakup
ireduksi data, isajian data, iverifikasi data dan ipenarikan ikesimpulan dan
dilakukan secara terus menerus dari sejak pengumpulan data hingga verifikasi sejak
awal sampai saat selesai serta selalu menguji antar komponen secara terus menerus
sehingga kesimpulan yang di dapat bisa teruji dengan selektif dan akurat (Moleong,
2010).

iPengumpulan iData

iSajian iData

iReduksi iData

iKesimpulan

Gambar 1: iModel iAnalisis iInteraktif iHB
(Sumber: Miles & Huberman, 1992)
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, guru-guru mata pelajaran PPKn SMK
menjelakan bahwa terdapat berbagai macam kendala dalam proses pengembangan
indikator capaian kompetensi baik secara umum pada proses pembelajaran PPKn
maupun secara khusus pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi
kajian ketahanan nasional.
Secara umum, kendala yang dialami guru dalam pengembangan indikator
pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn yaitu mulai dari aspek persiapan
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pembelajaran terutama pada proses penyusunan instrumen penilaian hasil belajar
berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator,
kesulitan guru dalam pmembuat kisi-kisi instrumen penilaian dan juga kesulitan
guru dalam membuat butir-butir instrumen penilaian. Guru juga mengakui
mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penialaian yang tepat sesuai materi
dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan
teknik penilaian yang sudah direncanakan. Tahapan persiapan ini penting karena
akan sangat menentukan bagaimana proses inti pembelajaran nantinya berlangsung.
Guru perlu menguasai materi kompetensi dasar yang sedang diajarkan guna
merumuskan alat evaluasi yang paling sesuai dan cocok dalam pembelajaran.
Selanjutnya, pengembangan indikator pencapaian kompetensi kajian
ketahanan nasional berkaitan dengan kesulitan guru terletak pada pemetaaan
jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai,
penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam
indikator pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan keluasan dan
kedalaman

indikator

pencapaian kompetensi

terkait

materi

yang

akan

dikembangkan. Hal ini dikarenakan guru perlu memetakan kajian ketahanan
nasional sesuai dengan komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Adapun
komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya meliputi 3 (tiga)
hal, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispotitions (Branson, 1998) Civic
knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang seharus warganegara ketahui. Civic
skills merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang
mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan civic
dispotitions berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang
perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional. Dalam hal ini,
guru masih dihadapkan pada sulitnya proses pemetaan kajian ketahanan nasional
ke dalam tiga komponen pendidikan kewarganegaraan berupa civic knowledge,
civic skill, dan civic disposition.
Terkait dengan permasalahan proses evaluasi atau penilaian, hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuroktya Ningsih (2012:
131) yang memaparkan bahwa beberapa hal berkaitan dengan hambatan guru dalam
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pelaksanaan evaluasi pembelajaran PKn, yaitu hambatan dalam penyusunan
instrumen penilaian hasil belajar, hambatan dalam menelaah instrumen penilaian
adalah dalam ujicoba instrumen penilaian. Dalam hal mekanisme penilaian hasil
belajar, guru PKn mengalami hambatan dalam penilaian akhir pembelajaran (post
test), yaitu ketersediaan waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian yang
dianggap kurang sehingga menyebabkan guru menjadi tidak maksimal dalam
melakukan proses evaluasi pembelajaran. Dengan demikian hasil penelitian
tersebut mempertegas bahwa dalam prosesnya, masih terdapat berbagai macam
kendala atau hambatan guru dalam melakukan pengembangan indikator pencapaian
kompetensi pada proses pembelajaran PKn pada umumnya dan pada kompetensi
kajian ketahanan nasional pada khususnya.

KESIMPULAN
Secara umum, disimpulkan bahwa kendala guru dalam proses pembelajaran
PPKn di SMK yaitu adanya kesulitan guru dalam proses penyusunan instrumen
penilaian hasil belajar berupa kesulitan guru dalam penjabaran kompetensi dasar ke
dalam indikator, kesulitan guru dalam pmembuat kisi-kisi instrumen penilaian dan
juga kesulitan guru dalam membuat butir-butir instrumen penilaian. Guru juga
mengakui mendapati kesulitan dalam menentukan jenis penialaian yang tepat sesuai
materi dalam kompetensi dasar, dan guru juga mengalami kesulitan dalam
menerapkan teknik penilaian yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kendala guru
dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi ketahanan nasional yaitu
pemetaaan jenjang kognitif yang tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan
dicapai, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang belum bisa
diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi, kesulitan dalam menentukan
keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi yang akan
dikembangkan.
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Abstrak
Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan
pesat dan secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada
masyarakat. Bagi generasi milenial, perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi ini menjadi suatu tantangan sekaligus ancaman dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengetahuan tentang isu-su kehidupan
berwarga negara menjadi penting dikarenakan di era digital ini, perkembangan
informasi begitu cepat.
Beberapa penelitian menjelaskan tentang literasi kewarganegaraan, yang secara
garis besar menekankan pada kesenjangan masyarakat dalam hal literasi
kewarganegaraan yang dinilai masih sangat rendah, namun di sisi lain perilaku
penggunaan teknologi informasi seperti internet, media sosial dan lainnya
mengalami perkembangan yang pesat. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan
tentang pentingnya civic literacy agi generasi milenial di tengah perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Metode penelitian ini
menggunakan metode studi kepustakaan.
Adapun literasi kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan
diperlukan masyarakat dalam rangka menghadapi kemajuan era digital saat ini. Hal
ini untuk mengoptimalkan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, lebih utama yaitu untuk menghindari dampak negatif
dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti maraknya berita
“hoax”, penggunaan media sosial sebagai alat provokasi (pemecah-belah), sampai
dengan penggunaan teknologi untuk segala macam penipuan. Civic lietarcy
menjadi salah satu hal konkrit yang dapat dijadikan sebagai bekal di era digital agar
tidak terdampak secara negatif bagi generasi milenial di era digital ini.
Kata Kunci: Civic Literacy, Generasi Milenial
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PENDAHULUAN
Pemuda sebagai bagian dari warga negara, merupakan generasi penerus
bangsa, kader, sekaligus aset masyarakat. Seseorang atau komunitas warga negara
muda, biasa diidentikkan dengan kedinamisan dan perubahan-perubahan, secara
historis dapat diketahui bagaimana peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan
bangsa ini, peran pemuda dalam menegakkan keadilan, peran pemuda yang
menolak suatu rezim kekuasaan, dan peran pemuda dalam pengawasan pelaksanaan
kenegaraan hingga saat ini. Pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus
tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu
pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan dapat
menjadi agent of change (Dewanta dan Syaifullah, 2008: 46).
Bertolak belakang dengan keadaan yang seharusnya, dewasa ini,
permasalahan-permasalahan bangsa justru semakin banyak dan beragam, termasuk
permasalahan yang terjadi pada generasi muda. Data dari penelitian yang dilakukan
oleh Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2012
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 60 dengan skor 396 dari total
65 peserta negara untuk kategori literasi (membaca). Hasil ukur membaca ini
mencakup memahami, menggunakan, dan merefleksikan dalam bentuk tulisan.
Skor rata-rata internasional yang ditetapkan oleh PISA sendiri yaitu sebesar 500.
Capaian pada tahun 2012, diketahui menurun dibandingkan peringkat Indonesia
pada 2009 di urutan 57 dengan skor 402 dari total 65 negara. Pada 2012 tersebut,
skornya memang naik tetapi peringkatnya turun. Sedangkan pada 2006, Indonesia
menduduki peringkat membaca 48 dengan skor 393 dari 56 negara. Kemudian data
terbaru terkait dengan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2016, disampaikan oleh
Central Connecticut State University, Amerika Serikat dengan data bertajuk
World’s Most Literate Nations Ranked yang dirilis pada 9 Maret 2016. Penelitian
tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 60 dari total 61 negara yang diteliti
(Firman, 2016: https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS).
Rendahnya peringkat literasi Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas
pendidikan di Indonesia. The Learning Curve Pearson, sebuah lembaga
pemeringkatan pendidikan dunia pada bulan Mei 2014 merilis data mengenai
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peringkat mutu pendidikan dunia. Indonesia duduk di posisi terakhir dari 40 negara
yang terdata. Indonesia menempati posisi ke 40 dengan indeks rangking dan
penilaian secara keseluruhan minus 1,84. Fenomena rendahnya tingkat literasi dan
mutu pendidikan di Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan teknologi
informasi

terkait

dengan

media

sosial

di

Indonesia

(Chandra,

2014:

http://www.kompasiana.-com-/10-peringkat-indonesia-di-duniia).
Fenomena rendahnya peringkat literasi di Indonesia dan tingginya tingkat
keaktifan masyarakat Indonesia di dunia maya (media sosial) menjadi sebuah
anomali. Perkembangan informasi dan teknologi memang tidak dapat dihindari,
akan tetapi jika tidak memahami dan menguasai tentang perkembangan itu sendiri,
masyarakat akan dengan mudah terbawa arus ke arah yang negatif seiring dengan
perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Generasi muda saat ini
dibesarkan di tengah-tengah kemajuan teknologi dan akses dunia internasional yang
sangat mudah. Melalui jaringan internet dan perangkat komunikasi modern, kaum
muda memperoleh informasi serta pengetahuan. Problematika yang terjadi pada
pemuda ini tidak lain adalah salah satu kajian dari ilmu kewarganegaraan, kajian
pada suatu subjek warga negara, yaitu pemuda. Meluasnya studi-studi menyangkut
kewarganegaraan tak diragukan lagi tidak hanya berkaitan dengan konteks
berkembangnya demokrasi, tapi berasosiasi juga dengan kondisi-kondisi seperti
post-modernisasi dan globalisasi yang termanifestasi dalam isu-isu seperti:
rekonfigurasi kelas-kelas sosial, munculnya suatu pemerintahan internasional,
rasionalitas baru dalam pemerintahan, dan juga merebaknya gerakan sosial baru
yang memperjuangkan politik pengakuan dan redistribusi (Juru, 2013: 3). Oleh
sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian dari berbagai macam literatur
dan diskursus tentang urgensi civic literacy terutama bagi generasi milenial.

METODE
Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (library
research). Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan dengan pemanfaatan
sumber referensi dan kajian literatur, artinya riset studi pustaka membatasi
kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaann saja tanpa memerlukani
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riseti lapangani (Zed,i2008: 1-2). Adapun data-data atau bahan-bahani yangi
diperlukani dalam menyelesaikan penelitian kepustakaani tersebut berasal dari
sumber kepustakaan baik berupa ibuku, iensklopedi, ikamus, ijurnal, dokumen,
imajalah, idan ilain isebagainya (Harahap, 2014: 68).
Studi Literatur
Pengumpulan Data

Pemilihan Literatur Sesuai dengan
Variabel Penelitian
Sesuai

Tidak Sesuai

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran

Gambar 1. Prosedur Teknik Analisis Data

PEMBAHASAN
Dalam istilah perkembangan generasi pada dunia modern, setidaknya
dikenal ada lima generasi sampai dengan tahun 2018 ini, yaitu generasi Baby
Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang terakhir generasi Alpha.
Renzulli (2017) menjelaskan tentang siapa saja dimaksud generasi Baby Boomers,
X, Y, Z, dan Alpha. Secara singkat, dijelaskan bahwa generasi Baby Boomers
merupakan generasi yang lahir pada masa-masa dimana berbagai perang telah
berakhir. Orang-orang pada masa itu masih cenderung “kolot” dan sangat matang
dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya generasi X merupakan generasi yang
lahir pada tahun 1961-1980, generasi ini cenderung lebih toleran, menerima
berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya, generasi Y atau dikenal juga sebagai
generasi Millennial yang lahir pada tahun 1981-2000. Perkembangan teknologi dan
informasi membuat generasi Y menjadi suatu generasi yang mudah mendapatkan
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informasi secara cepat. Selanjutnya generasi Z merupakan generasi yang lahir pada
tahun 2001-2010. Generasi ini adalah peralihan dari Generasi Y dimana teknologi
sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba ingin instan dan sudah
terpengaruh oleh perkembangan IPTEK. Terakhir, yaitu generasi Alpha,
merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010-2018/Sekarang. Generasi ini
adalah lanjutan dari generasi Z dimana mereka sudah terlahir dengan teknologi
yang semakin berkembang pesat. Generasi ini merupakan generasi terbaru dari
generasi milenial, pada prinsipnya pada generasi inilah bangsa Indonesia
meletakkan harapan untuk persaingan dunia global yang berbasis ilmu pengetahuan
dan teknologi (Renzulli, 2017, dikutip dari https://www.finansial ku.com/ 5generasi-baby-boomers).
Dewasa ini, kajian kewarganegaraan seolah dianggap hanya suatu kajian
status, padahal kewarganegaraan memiliki cakupan yang luas, termasuk kajian
tentang permasalahan-permasalahan politik dan sosial kemasyarakatan, termasuk
di dalamnya kajian tentang permasalahan pemuda yang telah dijabarkan datanya di
atas. Kajian kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen yang dapat
digunakan sebagai solusi permasalahan pemuda dewasa ini. Pada prinsipnya,
pemuda sebagai warga negara seharusnya mengetahui tentang hak dan
kewajibannya sebagai warga negara, hukum, nilai, dan norma yang berlaku pada
kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, perlu
adanya suatu wawasan tentang kewarganegaraan itu sendiri, yaitu adanya suatu
kemelek-wacanaan kewarganegaraan (civic literacy). Menjadi sebuah tuntutan
seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta arus
globalisasi. Ada beberapa komponen inti yang ada dalam civic literacy, seperti
komponen pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan
kewarganegaraan (civic skills), dan karakter atau sikap kewarganegaraan (civic
dispositions) yang merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga
negara yang baik (Cholisin, 2010: 1).
Adapun pada prinsipnya, civic literacy erat kaitanya dengan pendidikan
kewarganegaraan.

Namun begitu

pendidikan

kewarganegaraan seringkali

dilakukan dalam ranah formal seperti pada sekolah dan perguruan tinggi. Civic
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literacy

memiliki

tujuan

yang

mulia

dan

sejalan dengan pendidikan

kewarganegaraan (civic education). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena
keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk suatu pribadi warga negara
yang baik (good citizenship). Civic literacy sangat perlu untuk terus digalakan
dikalangan masyarakat, pada anak-anak, pemuda maupun orang tua. Hal ini sebagai
bentuk usaha untuk menanggulangi permasalahan yang akan terus muncul dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha penguatan civic literacy
pada dasarnya telah dilaksanakan di ranah formal melalui pendidikan
kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, namun masih jarang dilakukan
di kalangan non formal. Seharusnya, civic literacy dapat diinformasikan atau
dipublikasikan melalaui media apapun, baik itu formal maupun informal, dengan
adanya literasi kewarganegaraan yang tinggi, warga negara tidak akan mudah
terbawa oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, dan warga negara menjadi lebih
kritis serta hati-hati dalam menyikapi suatu fenomena atau persoalan. Sehingga
dengan demikian kekhawatiran tentang perpecahan, perang saudara, dan lain
sebagainya karena adanya perkembangan teknologi dapat disiasati dengan
peningkatan literasi kewarganegaraan bagi setiap warga negara.

KESIMPULAN
berdasarkan hasil analisis kajian, dapat disimpulkan bahwa dewasa ini,
generasi milenial harus sudah mulai dasar akan pentingnya literasi. Baik itu literasi
secara umum, atau yang ditekankan dalam paper ini yaitu literasi kewarganegaraan.
Adapun literasi kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan
diperlukan masyarakat dalam rangka menghadapi kemajuan era digital saat ini. Hal
ini untuk mengoptimalkan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, lebih utama yaitu untuk menghindari dampak negatif
dari perkembangan IPTEK dalam media massa dan media sosial seperti maraknya
berita “hoax”, penggunaan media sosial sebagai alat provokasi (pemecah-belah),
sampai dengan penggunaan teknologi untuk segala macam penipuan. Civic lietarcy
menjadi salah satu hal konkrit yang dapat dijadikan sebagai bekal di era digital agar
tidak terdampak secara negatif bagi generasi milenial di era digital ini.

1099

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

DAFTAR PUSTAKA
Chandra, M, 2014, ‘Peringkat Negara Indonesia di Dunia’, (internet)
<http://www.kompasiana.com-/10-peringkat-indonesia-di-dunia>
Cholisin, 2010, ‘Penerapan Civic Skills dan Civic Dispositions dalam Mata Kuliah
Prodi PKn, Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Terbatas Jurusan
PKn dan Hukum FISE, UNY, 25 September 2010.
Dewanta, P., dan Syaifullah, C., 2008. Rekontruksi Pemuda. Jakarta: Kementerian
Pemuda dan Olahraga.
Firman, T., 2016, “Tingkat Literasi Indonesia”, (internet) <https://tirto.id/literasi
indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS>
Harahap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 01, Hal 68
74.
Juru, I., J., 2013, Dislokasi Wacana Kewarganegaraan, Yogyakarta: Center for
Politics and Goverment (PolGov) Fisipol UGM.
Renzulli, Kerri Anne. 2017. This Is the Age When You Become ‘Old,’ According
to Four Different Generations. Time.com (13 Juni 2017)
https://goo.gl/cTymz4, dikutip dari https://www.finansialku.com/5
generasi-baby-boomers
Zed, M. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

1100

