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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ijin-Nya, kami dapat
merampungkan penyusunan prosiding Seminar Nasional dengan tema “Penguatan
Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn”, yang
diselenggarakan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 4 April
2015.
Kontekn artikel dalam prosiding ini merujuk kepada sub tema seminar, yakni :
(1) Tantangan PKn sebagai Sistem Pengetahuan Terintegrasi:Analisis Filosofik; (2)
Penguatan Jatidiri PKn melalui Pengembangan Kultur Akademik; (3) Kebutuhan akan
Capacity Building Komunitas Akademik PKn di tengah penetrasi Globalisasi; (4)
Praxis Pendidikan Kewarganegharaan di Sekolah: Belajar dari Pengalaman; (5)
Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Warganegara Sadar
Konstitusi.
Gagasan yang disampaikan oleh para penulis sudah barang tentu sangat beragam
sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman masing-masing, namun masih
dalam konteks sub tema di atas. Keragaman perspektif tersebut, merupakan hal yang
sangat wajar, mengingat kajian pendidikan kewarganegaraan (civic/citizenship
education) tidak bersifat monodisiplin, melainkan bersifat multidisipli bahkan
transdisiplin. Justeru dengan kajian yang bersifat multi dan transdisiplin tersebut,
memungkinkan kajian pendidikan kewarganegaraan sangat menarik dan menantang,
tidak saja bagi komunitas akademik PKn, juga bagi para pemerhati atau penggiat yang
memiliki concern yang tinggi terhadap kajian PKn.
Terlebih dalam konteks kekinian, berbagai fenomena yang muncul, baik yang
terkait langsung maupun tidak langsung dengan kajian PKn, menuntut respon kritis
(critical respons) dari komunitas akademik PKn, yang berorientasi pada alternatif
pemecahan masalah yang dihadapi. Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam dimensi
kajian akademik, dimensi kurikuler, dan dimensi gerakan sosio-kultural, memiliki
peran strategis dalam dalam memecahkan beragam persoalan yang muncul di
masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan kekinian (up to date
civic affairs).
Pada kesempatan ini, tim editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah bekerjasama secara sinergis, sehingga memungkinkan
prosiding ini dapat diterbitkan dengan baik. Tak lupa, dengan segala kerendahan hati,
kami menyampaikan permohonan maaf andaikata dalam prosiding ini masih terdapat
hal-hal yang dirasa belum memadai atau sesuai dengan harapan.
Untuk itu, demi penyempurnaan prosiding ini, kami sangat berharap sumbang
saran atau masukan yang konstruktif dari para pembaca yang budiman. Kami sangat
berbesar hati untuk menerima saran tersebut.
Selamat membaca
Bandung, 30 Maret 2015

Tim Editor,
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PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
UNTUK GENERASI EMAS INDONESIA:
REKONSTRUKSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
(Pancasila and Civic Education for the New Indonesian Generation)
Oleh,
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A1
Riza Alrakhman, M.Pd.2
ABSTRACT
Conceptually, civic/citizenship education studies have been accentuated by continuous
discourses on the ideals, instrumentation, and praxis of educating citizens for
democratic citizenship. Such discourses emerged from and was idealised by collective
awarenes and committment of govement and civic educators community to
substantiate the ideas of education of citizenship, education through citizenship, and
education for citizenship. It is to be the case for Indonesian citizenship/civic
education where along its six decades of educational history since 1945 it has been
continually trying to find its character. This article briefly present a recent conceptual
discourses dealing with learning outcomes of civic education for the next Indonesian
2045 era. It is encouraged that further discourses would enriched the state of the art
of Pancasila and Civic Education.
Key concepts: educating citizens for democratic citizenship, collective awarenes and
committment, civic educators community, conceptual discourse

a)

Fungsi Pendidikan Pancasaila dan Kewarganegaraan (PPKn )dalam
mewujudkan ideologi Pendidikan Nasional secara praksis?
Dalam konteks diskursus ini setidaknya ada 3 (tiga) pertanyaan mendasar
tentang fungsi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama, bagaimana
fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional? Kedua,
bagaimana mewujudkan fungsi itu dalam wujud proses pendidikan kewarganegaraan
dalam konteks sistemik kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang
pendidikan. Ketiga, bagaimana seharusnya pendidikan kewarganegran dirancang,
dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam rangka mewujudkan cita-cita yang
termuat dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Secara ideologis, dalam pemaknaan sebagai sistem kehidupan bernegaraankebangsaan yang diyakini dan dipertahankan secara kolektif, pendidikan nasional
merupakan wahana sistemik pencerdasan kehidupan bangsa, sebagaimana hal itu
dimandatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu
upaya sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan
imperatif atau perintah yang tersurat/eksplisit dalam Pembukaan dan Pasal 31 UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia. Secara instrumental/jabaran turunan
1
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ketentuan itu, termaktub dalam Pasal 2, 3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Secara khusus tentang pendidikan kewarganegaraan dalam Pasal 37 dan penjelasannya,
dinyatakan bahwa: ―...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air‖.
Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut
mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan
kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warganegara.
Kemudian dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan,
yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/ andragogis.
Secara epistemologis-pedagogis pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami
dalam konteks konsep civic/citizenship education dalam wacana pendidikan
kewarganegaraan yang demokratis sebagaimana hal itu telah menjadi pemikiran dan
komitmen yang berkembang di berbagai belahan dunia. Pendidikan kewarganegaraan
merupakan wahana pedagogis-ideologis dan sosial-kultural, yang diterima sebagai
unsur pemngembangan keadaban /civility manusia sebagai warga negara yang wajib
memberikan kontribusi signifikan dalam menjalanakan dan mengembangkan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai pendidikan karakter yang
bersifat multidimensional, yang mengemban visi dan missi utuh pengembangan "civic
competencies". Secara psikologis-pedagogis dalam kemampuan tersebut terkandung
sasaran edukasi : "civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic competence,
civic confidence, civic committment" yang bermuara pada kemampuan integratif "wellinformed and reasoned decision making". Secara kurikuler dan secara sosial-kultural
krewarganegaraan kesemua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh setiap
individu agar mampu memerankan diri secara perseorangan dan kolektif sebagai
"participative and responsible citizen "(CCE: 1996) atau warganegara Indonesia yang
cerdas dan baik (Winataputra:2001). Untuk itu maka secara paradigmatik
mencerminkan konasepsi holistik democracy education atau pendidikan demokrasi
(APCEK:2000, Winataputra:2001) yang boiasa digambarkan dalam suatu kontinumkonsentris "education about democracy" (Minimal), "education in democracy"
(Moderate), dan "education for democracy" (Maximal). Secara seingkat "education
about democracy" hanya dapat menghasilkan orang tahu demokrasi tetapi tidak
mampu bersikap dan berprilaku demokratis. Sementara itu "education in democracy"
dapat menghasilkan orang yang tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi.
Sedangkan "education for democracy" sangat potensial menghasilkan orang yang
bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu
memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus. Secara psiko-pedagogis dan
sosio-kultural perubahan paradigma kontinum-konsentris tersebut berlangsung secara
"developmental" dalam arti bertahap-berkelanjutan.
Secara konseptual-epistemologik, dalam konteks perkembangan body of
knowledge keilmuan, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wahana
pendidikan demokrasi yang mengandung tiga dimensi konseptual interaktif, yakni
"kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler kewarganegaraan, dan aktivitas
sosio-kultural kewarganegaraan" (Winataputra:200 1). Dalam konteks itu pendidikan

2

kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia
yang religius dan mencerdaskan (sesuai amanat UUD 1945 dan UU No.20 Tahun
2003). Karena PKn memiliki sifat multidimensional perlu ditangani secara
professional. Hal itu dilandasi oleh keyakinan akademik komunitas civic educators
bahwa "democracy cannot teach itself and.... it is not inherrited - it is learned as a lifelong learning process" (Gandal and Finn: 1996). Dengan ungkapan lain, demokrasi
tidak bisa mengajarkan dirinya sendiri dan demokrasi memang bukan sesuatu hal yang
diturunkan melalui proses kelahiran/keturunan, melainkan sesuatu yang harus dicerna
melalui serangkaian proses belajar (Winataputra:2015).
Bertolak dari analisis dan argumentasi tersebut, harus dikatakan bahwa PKn
dalam makna "citizenship education"/"civic education" merupakan salah satu pilihan
cara pendewasaan atau alternatif pedagogis dan sosio-kultural yang sangat potensial
dan karenanya perlu dikembangkan dan ditangani secara profesional. Selain itu juga
memerlukan upaya pembangan secara terus menerus melalaui iklim yang sinergis
antar semua pemangku kepentingan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Denghan
demikian PKn akan berfungsi optimal dalam memberikan kontribusi yang bermakna
dalam mengatasi krisis masyaraakat, bangsa, dan negara Indonesia saat ini dan
menyongsong kehidupan di masa yang akan daatang secara bertahap-berkelanjutan.
b)

Bagaimana Visi dan Missi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia?
Visi dan missi PKn tentu saja harus gayut-linier atau konsisten dan koheren
dengan esensi dan arah dari filosofi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, seperti
dimandatkan secara konstitusional. Oleh karena itu secara filosofis pendidikan
kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis yang memadukan secara serasi
pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, dan sosiorekonstruksionisme
dalam konteks keindonesiaan (Dewantara:1930; Brameld:1965, Somantri:1970;
Winataputra 2001; Kemendikbud:2013). Secara sosiopolitik dan kultural pendidikan
kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan (civic intelligence) yang
merupakan prasarat untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, yang
mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan atau civic culture sebagai
salah satu dterminan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.
Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban
misi yang bersifat multidimensional (Cogan: 1996, Winataputra:2001, 2015) yakni: (1)
misi psikopedagogis, yakni misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara
progresif dan berkelanjutan: (2) misi psikososial, yang bertujuan untuk memfasilitasi
kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat negara
bangsa, dan (3) misi sosiokultural yang merupakan misi untuk menbangun budaya dan
keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang Demokratis.
Selain itu ketiga misi tersebut di perguruan tinggi harus dimasukan misi penelitian dan
pengembangan (research and/or development) yang dirancang untuk membangun
pendidikan kewarganegaraan sebagai integrated knowledge system (Hartonian:1970)
atau synthetic discipline (Somantri:1996) baik secara perseorangan dan/atau komunitas
dan melalui program magister dan doktor pendidikan kewarganegaraan.
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c) Kemana Arah Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan?
Secara holistik (psikologis, pedagogis, dan sosial-kultural) pendidikan
kewarganegaraan bertujuan agar setiap warganegara muda/peserta didik (young
citizens) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral
Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun
1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai
dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi
untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang konsep,
prinsip, instrumen, dan praksis demokrasi (learning about democracy), belajar dalam
iklim dan melalui proses interaksi sosial, komunikasi, dan kolaborasi secara demokratis
(learning through democracy), dan belajar untuk membangun kehidupan demokrasi
(learning for democracy). (CIVITAS International;1994, Winataputra:2001,2015).
Dalam konstelasi konseptual tersebut di muka, maka pendidikan
kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural harus dirancang,
dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangkan kecerdasan
kewarganegaraan (civic intelligence) yang secara psikososial tercermin dalam
penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), perwujudan sikap
kewarganegaraan (civic dispositions), penampilan keterampilan kewarganegaraan
(civic skills), pemilikan komitmen kewarganegaraan (civic committment), 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)
(CCE;1994, Winataputra:2001,2015). Keseluruhan kemampuan itu merupakan
pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi
kewarganegaraan (civic participation) sebagai perwujudan dari tanggung jawab
kewarganegaraan (civic responsibility).
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka
untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah nama mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia
yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilainilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
menjadi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang
pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, maka tidak relevan lagi adanya
pemisahan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan PPKn tersebut sudah
secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan
tuntutan psikopedagogis dan sosial-kultural warga negara dalam konteks pembudayaan
Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Lain halnya untuk perguruan tinggi sesuai dengan imperatif Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012, dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni mata
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kuliah Pendidikan Pancasila yang lebih menekankan pada pendekatan filosofisideologis dan sosio-andragogis dalam konteks nilai ideal dan istrumental Pancasila dan
UUD NRI 1945, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih
menekankan pada pendekatan psiko-andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai
instrumental dan praksis Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai kontemporer
kosmopolitanisme.
Secara paradigmatik kurikuler irisan antara pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat digambarkan sebagai berikut.
(Winataputra:2001,2014).
a. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi
sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan ruang lingkup
mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Bhinneka
Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai
bagian integral dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara
yang berdasarkan atas Pancasila
Dengan adanya perkembangna baru dalam pengorganisasian pendidikan
kewarganegaraan tersebut, terdapat kebutuhan dan tantangan baru bagi semua Guru
PPKn dan semua dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan.
Penyempurnaan dan Penguatan PPKn di sekolah, secara komprehensif
memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kualifikasi,
kompetensi, sertifikasi, dan kinerja guru PPKn secara berkelanjutan. Guru dituntut
menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan semangat perubahan
tersebut mulai dari nama, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaian PPKn.
Penguatan kurikulum PPKn ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap
dan pola tindak, serta budaya profesional guru, terkait pengembangan secara integratif
dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan
kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan
kompetensi kewarganegaraan, untuk menghasilkan pribadi warga negara yang cerdas
dan baik.
Penetapan adanya dua mata kuliah wajib umum (MKWU), yakni Pendidikan
Pancasila (PP) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi memberi
tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap penyegaran, pengadaan dosen PP
dan dosen PKn secara berkelanjutan. Semuanya dosen PP dan/atau PKn dituntut untuk
menguasai secara mendalam dan komprehensif latar belakang dan yang terkandung
dalam visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Penguatan
profesionalisme dosen ini juga menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan
pola tindak, serta budaya profesional dosen terkait proses pengembangan secara
utuh/holistik dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan,
keterampilan
kewarganegaraan,
keteguhan
kewarganegaraan,
komitmen
kewarganegaraan,
dan
kompetensi
kewarganegaraan.
(CCE;1994,
Winataputra:2001,2014).
d)

Koherensi Capaian Pembelajaran PPKn
Istilah capaian pembelajaran (CP) digunakan sebagai nomenklatur dalam
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Kerangka Kualifikadsi Nasional Indonesia atau KKNI (Perpres No. 8 Tahun 2012) dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT (Permendikbud N0. 49 Tahun 2012).
Dalam khasanah keilmuan pendidikan, istilah capaian pembelajaran (CP) sudah sejak
lama dikenal dalam nomenklatur: objectives, learning outcomes, dan competency,
(Tyler:1949; Bloom:1956; Kratzwohl 1962; Andersen: 2001;; YCCD Academic Senate:
2005 Marzano dan Kendal: 2007).
Dalam KKNI, CP diartikan sebagai
―...kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan,
kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari
apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur
maupunt tidak.‖ CP mengandung 4 (empat) unsur yaitu ―...sikap dan tata nilai,
kemampuan kerja, penguasan pengetahuan, wewenang dan tangung jawab.‖ Dalam
definisi tersebut ada dua kata yang sering digunakan sebagai padanan, yakni
kemampuan dan kompetensi. Kata kemampuan digunakan sebagai inti dari CP yang
di dalamnya mengandung, antara lain kompetensi. Dengan kata lain, KKNI
membedakan nomenklatur kemampuan sebagai genus (induk/inti) dengan
kompetensi sebagai spesies (unsur), yang secara umum sesungguhnya kemampuan
merupakan terjemahan dari competency (Inggris).
Capaian pembelajaran PPKn secara konseptual akademik tidak bisa dipisahkan
dari konteks historis-epistemologis-pedagogis dari lahir dan tumbuhkembangnya
kajian dan program kurikuler PKn. Secara historis-politis capaian pembelajaran PPKn
secara historis-ideologis dapat ditelusuri dari pertumbuhan komitmen berbangsa
Indonesia dinyatakan dalam Soempah Pemoeda pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagai
puncak acara dari Kongres Pemoeda Indonesia, dan secara politik dikukuhkan dalam
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Penyataan ”...Kami
poetra dan poetri Indonesia mengaku berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia...”
dalam naskah Soempah Pemoeda, (Wikipedia:2011) dan pernyataan “Kami bangsa
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” dalam teks
Proklamasi, merupakan pilar historis-politik idiil dari eksistensi dan visi berbangsa
dan bernegara kebangsaan Indonesia. Dalam konteks koherensi idiil Soempah
Pemoeda, Idealisme dan komitmen tersebut dipancangkan pada landasan idiil
geopolitik “...bertanah toempah darah yang satoe, tanah air Indonesia...” dan
untuk menjamin keutuhan bermasyarakat-negara kebangsaan Indonesia itu, dipatri
dengan komitmen instrumentasi komunikasi sosial-kultural “...mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia”. Sementara itu jatidiri bangsa dapat dimaknai
sebagai karakter atau watak kolektif sebagai bangsa. Dalam dokumen Kebijakan
Nasional Pembangunan Karakater bangsa (Kemko Kesra, 2010:19, Winataputra:2014)
memaknai jatidiri bangsa Indonesia sebagai berikut.
Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan
bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat, dan tidak
tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter
dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia.
Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat
mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang
dihasilkan juga baik. Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi
karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk
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kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter bangsa yang
tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran,
bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi Iptek
yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan Pancasila. (cetak tebal dari penulis)
Jika dicermati secara analitik, dalam sitasi tersebut di atas terdapat 3 (tiga)
gagasan kunci, yakni: i. hakikat jatidiri bangsa sebagai fitrah manusia, ii. konteks
lingkungan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan jatidiri bangsa, dan iii.
Dasar dan rujukan filosofi-ideologis Pancasila. Dalam konteks koherensi ketiga
gagasan itu, Bahasa Indonesia merupakan salah satu katalisator yang memungkinkan
terjadinya proses penumbuhkembangan jatidiri bangsa melalui proses komunikasi dan
interaksi sosial-kultural antar etnik, kelompok, atau komunitas secara nasional, dan
antara anggota masyarakat negara kebangsaan Indonesia dengan bangsa-bangsa
serumpun secara regional dan dengan masyarakat global yang menjadi pengguna
bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di negaranya.
Apa, mengapa, dan bagaimana mewadahi pendidikan kebangsaan dan cinta
tanah air? Secara substantif-konstitusional dan sosio-edukatif pendidikan
kebangsaan dan cinta tanah air di Indonesia sudah digariskan dalam berbagai
peraturan perundangan. Mengenai hal tersebut, Winataputra (2001, 2014), memberikan
analitik-sinoptik secara historis akademis mulai dari substansi keputusan BP KNIP
tanggal 29 Desember 1945 yang menggariskan bahwa ―Pendidikan dan pengajaran
harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa
tanggung jawab”,(cetak miring tebal dari penulis) yang kemudian oleh Kementerian
PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: ”…untuk mendidik warganegara yang
sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan
masyarakat”(cetak tebal dari penulis). Sitasi tersebut mengindikasikan bahwa semua
ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional
sesungguhnya merupakan esensi pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air.
Dengan kata lain sejak tahun 1945 dan malah sebelum itu pemerintah sudah
menyadari dan menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan kebangsaan dan cinta
tanah air.. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 4 tahun 1950, Pasal 3
(Djojonegoro,1996:76) dirumuskan tujuan pendidikan secara lebih eksplisit menjadi :
“…membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis,
serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”(cetak
tebal dari penulis), dan dalam UU No.12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan
Keputusan Presiden RI No 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi :
―…melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya
Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan
jang berjiwa Pancasila”(cetak tebal dari penulis). Kemudian dalam UU No.2 tahun
1989 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:
“…mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya,…”(cetak miring tebal dari penulis), yang ciri-cirinya dirinci menjadi
―…beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian
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yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan..‖ (Pasal 4,UU No 2/1989).
Yang terbaru dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3
digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional 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‖. Selanjutnya dalam Pasal
37 UU RI No 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendididkan kewarganegaraan
dimaksudkan ―...untuk membentuk peserta didik mejadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air..‖, merupakan salah satu muatana wajib dalam
kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Dengan kata lain
sejak tahun 1945 sampai sekarang secara instrumental, ketentuan perundangan sudah
menempatkan esensi pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air sebagai bagian integral
dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu pendidikan kebangsaan dan cinta
tanah air secara pedagogis dapat dilihat dari cara pandang pendidikan
kewarganegaraan.
Dalam konteks sistem pendidikan nasional, rumusan capaian pembelajaran
secara makro tertuang dalam rumusan tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undangundang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni ―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 serta bertanggung jawab‖.
Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut secara programatik dikembangkan
melalulu proses pendidikan yang
secara kurikulier mempersyaratkan
dikembangkannya proses belajar, pembelajaran, dan penilaian yang mendukung
terwujudkannya capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara instrumentalmanagerial, keterwujudan semua unsur proses pendidikan tersebut memerlukan
dukungan yang koheren dari unsur-unsur kepemimpinan, managemen, dan budaya
pendidikan, seperti digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1.
Ilustrasi Koherensi Proses Pendidikan dalam konteks
Sistem Pendidikan Nasional

(Olahan Winataputra: 2013)
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Secara kurikuler tujuan Pendidikan Nasional dijabarkan dalam rumusan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai berikut.(Permendikbud No.54 Tahun 2013,
Standar Kompetensi Lulusan)
Tabel.1.
KOMPETENSI LULUSAN SD/MI/SDLB/Paket A
Dimensi
Sikap

Kualifikasi Kemampuan
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah,
sekolah, dan tempat bermain.

Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif
dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan
kepadanya.
Tabel 2.
KOMPETENSI LULUSAN SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B memiliki sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sebagai berikut.

Dimensi
Sikap

Pengetahuan

SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Kualifikasi Kemampuan
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian yang tampak mata.
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Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain sejenis.

Tabel .3.
KOMPETENSI LULUSAN
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap, pengetahuan,
dan keterampilan sebagai berikut.
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
Dimensi
Kualifikasi Kemampuan
Sikap
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak
dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang konsep learning outcomes, mari kita
lihat beberapa pandangan keilmuan pendidikan tentang hal tersebut. Beberapa pakar
pendidikan (Tyler:1949; Bloom:1956; Crathwohl:1962; Simpson:1967; Andersen:
2001; dan Marzano and Kendal 2007) secara konsisten menggunakan nomenklatur
objectives (instructional objectives, educational objectives) sebagai sistem pengemasan
capaian pembelajaran yang diharapkan. Bloom dkk (1956), Kratzwohl dkk:1962; dan
Anderson dkk (2001) mengembangkan taksonomi, yang diartikan sebagai special kind
of frame work...(with) the category lie along a continum” (Anderson, et al: 2001),
yakni sistem pengorganisasian capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ke
dalam domain/ranah: cognitive, affective, psychomotor.
Sementara itu Robert Gagne (Gagne:1985) mengidenfikikasi adanya lima jenis
capaian pembelajaran, yakni: intellectual skills (keterampilan intelektual atau pikiran),
verbal information (informasi verbal), cognitive strategies (strategi kognitif/penalaran),
mottor skills (keterampilan gerak), and attitudes (sikap). Gagne tidak mengembangkan
taksonomi, melainkan hanya menerapkan konsepsi taksonomy dari Bloom dkk (1956),
dalam konteks pembelajaran. Karena itu selanjutnya kita akan mendalami konsepsi dan
aplikasi Taxonomy dalam perkembangan dan perbaikannya mulai dari dasawarsa 1950an sampai dengan saat ini. Pada masing-masing ranah dalam Taxonomy Bloom dkk
tersebut memuat beberapa subanah yang secara psikologis memiliki karakteristik
proses psikologis yang bersifat meningkat-maju semakin kompleks atau progresif.
Semakin tinggi tahapan proses kognitif semakin kompleks muatan prilaku yang
terkandung atau dituntut untuk diaktualisasikan.
Dalam kurun waktu 50 tahun (1956-2007) teori tentang taksonomi tujuan
pendidikan atau capaian pembelajaran terdapat tiga gagasan besar, sebagai berikut.
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1. Taksonomi Bloom dkk (1956), Kratzwohl dkk: 1962; dan Davies (1962), Harrow
(1962) dan Simpson (1967);
2. Taksonomi perbaikan dari Andersen dan Kucinich (2001); dan
3. Taksonomi baru Marzano dan Kendall (2007), yang akan kita bahas lebih lanjut.
Gambar 2.
Ranah Kognitif atau Pengetahuan (Bloom dkk: 1956), dengan adaptasi Winataputra
(2015).
Merupakan kemampuan untuk memberikan keputusan/judgment tentang
Evaluation-C6
makna/harga/kadar/kualitas sesuatu dengan merujuk pada kriteria antara lain:
(Menilai)
kecermatan, efektivitas, keekonomian, atau memuaskan-tidaknya, dll
Merupakan kemampuan untuk membangun pengetahuan/ pengertian
Synthesis-C5
baru dengan cara menghinpun dan menempatkan bagian-bagian
(Mensintesa)
menjadi satu kesatuan yang utuh, melalui penjelasan yang
unik/spesifik, perencanaan suatu tindakan, dan membangun suatu set
hubungan yang abstrak.
Merupakan kemampuan untuk melihat atau
Analysis-C4
mediteksi karakteristik atau unsur suatu hal serta
(Menganalisis)
saling keterhubungannya satu dengan yang
lainnya, melalui kegiatan mengidentifikasi atau
mengklasifikasi unsur-unsuyr, hubungan antar
unsur, dan pengorganisasian unsur-unsur yang
mempersatukannya.
ApplicationMerupakan kemampuan di atas pemahaman, yakni
C3
menggunakan kemampuan menrjemahkan,
(Menerapkan)
menafsirkan, atau mengektrapolasi itu untuk
memecahkan suatu masalah baru, selain yang sudah
dihadapi sebelumnya
ComprehenMerupakan kemampuan yang mencakup banyak keterampilan
sion-C2
intelektual dan kemampuan yang pada dasarnya merupakan proses
(Memahami)
mengemukakan sesuatu dengan menggunakan informasi baru atas
dasar pemahaman yang cukup memadai tentang sesuatu objek yang
dikemukakan itu sebagai bentuk penerjemahan, interpretasi, atau
ektrapolasi.
KnowledMerupakan kemampuan mengungkapkan kembali informasi tentang hal yang bersifat
ge-C1
khusus seperti instilah, fakta, cara, urutan, kecenderunganpengelompokan, kriteria,
(Mengingat) metodologi, prinsip, generalisasi, struktur pengetahuan, dan teori.

Menurut Bloom dkk (1956) ranah Kognitif merupakan kemampuan yang
berkaitan dengan proses mengetahui (knowing) dan mengerti (understanding) yang
mencakup lintasan proses psikologis mulai dari tingkat yang paling rendah; mengingat
(C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mensintesis (C5) sampai
dengan yang paling tinggi mengevaluasi (C6). Hal itu mengandung makna bahwa
setiap tingkat yang lebih tinggi secara substantif mengandung muatan atau memerlukan
tingkat-tingkat kognitif di bawahnya, contohnya kemampuan pada tingkat C3, secara
substantif mengandung atau memerlukan kemampuan C1 dan C2, dan seterusnya.
Taksonomi Bloom (1956) ini merupakan salah satu karya ilmu pendidikan
monumental dan sangat mempengaruhi pemikiran dan instrumentasi serta praksis
pendidikan di seluruh dunia, terutama dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran,
dan penilaian pendidikan. Pengembangan Taxonomy tersebut diinisiasi oleh pertemuan
para ahli pengujian/evaluasi perguruan tinggi tahun 1948 di Boston. Tujuan utama
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pengembangan gagasan tersebut, adalah perlunya sebuah kerangka dasar untuk
menyusun pengelompokan hasil belajar peserta didik yang memungkinkan
terbangunnya pertukaran alat ukur, prosedur, dan gagasan tentang pengetesan hasil
belajar. Karena itu tujuan utama dari kelompok pakar tersebut adalah membangun “a
standard vocabularly for indicating what an item was intended to measure. Such
regularized meanings were to result from a set or carefully defined categories and
subcategories into which any educational objective and, therefore, any test item could
be classified. Initially the framework would be limited to the mainstays of all
instructions, cognitive objectives. (Anderson et.al., 2001:xxvii). Empat dasawarsa
kemudian, yakni pada tahun 1994 Lorin W. Anderson dan L.A. Sosniak menghimpun
dan melakukan kajian ekstensif yang menghasilkan dokumen sangat penting, yakni ―
Bloom‟s Taxonomy: A forty-year retrospective: Ninety-third yearbook of the National
Society for the Study of Education, yang diterbitkan oleh University of Chicago Press.
Kemudian pada tahun 2001 bersama dengan David R.Kratzwohl, Peter W. Airasian,
Katleen A. Cruikschank, Richard E. Mayer, dan Paul R. Pintrich, Lorin W. Anderson,
berhasil menerbitkan A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of
Bloom‟s Taxonomy of Educational Objectives. Ranah Kognitif hasil perbaikan
Anderson dkk tersebut digambarkan sebagai berikut.
Gambar 3.
Ranah Kognitif perbaikan atas Model Bloom dkk (1956)
dari Anderson (2001)dengan adaptasi Winataputra (2015).
Merupakan kemampuan untuk membangun pengetahuan/ pengertian baru dengan cara
Creat-C6
menghinpun dan menempatkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh, melalui
(Mencipta)
penjelasan yang unik/spesifik, perencanaan suatu tindakan, dan membangun suatu set
hubungan yang abstrak yang baru-belum ada sebelumnya.
Merupakan kemampuan untuk memberikan keputusan/judgment
Evaluate –C5
tentang makna/harga/kadar/kualitas sesuatu dengan merujuk pada
(Mengevaluasi)
kriteria antara lain: kecermatan, efektivitas, keekonomian, atau
memuaskan-tidaknya, dll
Merupakan kemampuan untuk melihat atau mediteksi Analyze-C4
karakteristik atau unsur suatu hal serta saling
(Menganalisis)
keterhubungannya satu dengan yang lainnya, melalui
kegiatan mengidentifikasi atau mengklasifikasi unsurunsuyr, hubungan antar unsur, dan pengorganisasian
unsur-unsur yang mempersatukannya.
Apply -C3
Merupakan kemampuan di atas pemahaman,
(menerapkan)
yakni menggunakan kemampuan menrjemahkan,
menafsirkan, atau mengektrapolasi itu untuk
memecahkan suatu masalah baru, selain yang
sudah dihadapi sebelumnya
understand-C2
Merupakan kemampuan yang mencakup banyak keterampilan
(Memahami)
intelektual dan kemampuan yang pada dasarnya merupakan proses
mengemukakan sesuatu dengan menggunakan informasi baru atas
dasar pemahaman yang cukup memadai tentang sesuatu objek yang
dikemukakan itu sebagai bentuk penerjemahan, interpretasi, atau
ektrapolasi.
Remember-C1 Merupakan kemampuan mengungkapkan kembali informasi tentang hal yang bersifat
(Mengingat)
khusus seperti instilah, fakta, cara, urutan, kecenderunganpengelompokan, kriteria,
metodologi, prinsip, generalisasi, struktur pengetahuan, dan teori.
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Perbedaan yang menonjol adalah dalam hal penempatan proses psikologis
creation sebagai proses kognitif tertinggi (C6 Anderson), yang merupakan
konseptualisasi dari subranah synthesis (C4 Bloom), dan penempatan subranah
evaluation (C6 Bloom menjadi C5 Anderson) di bawah subranah creation (C6). Hal
lain yang merupakan perbaikan atas Taxonomy Bloom (1956), adalah penegasan saling
keterhubungan proses psikologis-bebas muatan dengan rumusan capaian pembelajaran
yang mengintegrasikan proses kognitif dengan muatan substansi prilaku yang
membentuk lintasan proses kognitif-bermuatan substansi dalam skema matriks sebagai
berikut.
Gambar 4.
Lintasan Proses Kognitif Anderson, dkk (2001) dengan aplikasi pada muatan
Pendidikan Kewarganegaraan
(olahan Winataputra dan Alrakhman:2015)
LINTASAN
PROSES
PSIKOLOGI
S
Mencipta
(C6)

FAKTUAL

Membuat alat
pemungutan suara
berbasis lokal

Mengevaluasi
(C5

Menafsirkan angka
pelanggaran lalu
lintas

Menganalisisi
(C4)

Membedakan
fenomena
kenakalan remaja/
angka
penyimpangan
prilaku remaja
Menghitung angka
proyeksi
pelanggaran
hukum
Menjelaskan
perbedaan NGOP
dua tempat

Menerapkan
(C3)

Memahami
(C2)

Mengingat
(C1)

Menyebutkannama
, tanggal, tahun

KLASIFIKASI MUATAN
KONSEPTUA
PROSEDURAL
L

METAKOGNITIF

Menghasilkan
pola
pemungutan
suara elektronik
Menetapkan
keunggulan
prinsip saling
kontrol dan
saling imbang
Mendeskripsika
n makna dari
konsep
Persatuan
Indonesia,

Menemukan tata
cara pemilihan
pengusus OSIS

Membangun argumen
personal tentang
voting

Menakar kekuatan
dan kelemahan
pelaksanaan
Pemilu 2014

Menilai alasan
pelanggaran hukum,

Menguraaikan
keunggulan dan
kelemahan
demokrasi
langsung

Memberikan argumen
atas suatu tipologi
demokrasi,

Melaksanakan
prinsip toleransi,
kesamaan dalam
hukum
Menjelaskan
kewajiban, hak,
dan tanggung
jawab

Mempraktekkan
pengambilan
keputusan dengan
pemungutan suara
Menerangkanprose
s pengambilan
keputusan
berdasarkan
musyawarah
Menyebutkan
tatacara pemilihan
langsung

Menunjukkanhubunga
n kausal kemakmuran
dan demokrasi

Menyebutkan
arti
kemanusiaan,
keadilan, tata
tertib

Menjelaskan alasan
mengapa diperlukan
konstitusi

Mengulangi
pandangan Plato
tentang negara,

Ranah Sikap (Krathwohl, Bloom, dan Masia:1964) berkenaan dengan feelings
or emotions. memiliki susunan hirarkhis dengan lima titik lintasan proses afektif, yakni
menerima (receiving), menanggapi (responding), menghargai (valueing),
mengorganisasikan nilai (organizing values, dan menjadikan sebagai karakter pribadi
(characterization).
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Gambar 5.
Ranah Sikap (Krattzwohl, Bloom, dan Masia:1964)
Olahan Winataputra (2015)
Menunjuk pada proses internalisasi tertinggi dari peserta didik dan
Characterizing-A5
menghubungkannya dengan prilaku yang mencerminkan seperangkat nilai yang
(Menjadikan nilai
dipadukan beserta penerapannya dalam kehidupan
sebagai karakter)
Menunjuk pada internalisasi peserta didik tentang nilai dan
Organizing-A4
kepercayaan yang melibatkan konseptualisasi nilai, dan
(Mengorganisasikan
pengorganisasian suatu sistem nilai.
nilai)
Valueing-A3
Menunjuk pada kepercayaan peserta didik
(Menghargai)
dan sikapnya pada kebenaran dalam bentuk
penerimaan, pemilihan, dan komitmen
terhadap suatu nilai.
Responding-A2
Menunjuk pada perhatian aktif peserta didik terhadap
(Memberi
rangsaangan dan menjadi motivasi untuk mempelajarinya dalam
perhatian, respon) bentuk kemauan ntuk menerima, mau memberi respon, atau
menunjukkan perasaan puas.
Receiving-A1
Menunjuk pada sensitivitas peserta didik terhadap rangsangan atau stimulus dalam
(Menerima)
bentuk kesadaran, kemauan, atau memilih perhatian

Ranah Psikomotorik atau Keterampilan (Simpson:1967) merupakan proses
belajar yang dilakukan dengan keterampilan fisik: koordinasi, deksteriti, manipulasi,
besaran, kekuatan, kecepatan, tindakan yang didemostrasikan dalam bentuk
keterampilan psikomotor yang baik, seperti dalam memprediksi instrumen yang
tepat,tindakan mencerminkan keterampilan motorik yang kompleks dalam
menggunakan gerak tubuh. Secara hirakhis lintasan proses psikomotorik tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut.
Gambar 6.
Ranah Psikomotorik atau Keterampilan (Simpson:1967)
dengan olahan Winataputra (2015).
Menciptakan pola gerakan baru guna menyesuaikan dengan keadaan atau tuntutan baru.
Pada tahap ini terjadi proses kreativitas dalam melakukan kegiatan. Misalnya merancang
disain yang lebih efisien untuk melakukan suatu pekerjaan yang kompleks, merancang
suatu program pelatihan yang lebih komprehensif.

OriginationS7
(melakukan
kegiatan
orisinal/asli)
Adaptation-S6 (melakukan
gerakan secara adaptif)

Merupakan keterampilan yang sudah meningkat dan berkembang dimana
seseorang mulai melakakukan perubahan/perbaikan dari keterampilan
sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keadaan/konteks. Misalnya
guru mengubah cara pembelajaran untuk menyesuiaikan dengan fasilitas
yang tersedia di sekolah.
Mempertunjukkan gerakan motorik dengan terampil yang
Complex overt respon-S5 (memberikan
melibatkan pola gerakan yang kompleks atau variatif.
respon kompleks)
Misalnya memasang kembali semua komponen elektronik
dengan cepat dan cermat.
MechanismMerupakan langkah antara menuju
S4
gerakan yang lebih komples dengan
(Membiasakan membiasakan diri melakukan gerakan
gerakan)
yang mulai kompleks
Guided
Merupakan tahap awal untuk melakukan keterampilan yang
Respon-S3
kompleks yang mencakup kegiatan meniru, mencoba-coba
(Merespon
secara berulang. Misalnya mengikuti petunjuk untuk
terbimbing) melakukan suatu gerakan tari atau olah raga.
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Set-S2
(Menunjukkan
kesiapan)
Perception
–S1
(Menunjukkan
persepsi

Kesiapan untuk bertindak yang mencakup mental, fisik,dan emosi.
Ketiganya merupakan predisposisi terhadap berbagai situasi yang
menentukan respon seseorang. Misalnya memahami cara menggunakan
suatu instrumen sebelum melakukan sesuatu.

Kemampuan untuk menggunakan isarat sensoris guna memandu gerakan motorik, mulai
dari rangsangan sensoris sampai dengan pemilihan isyarat, menuju transaksi/pelaksanaan
kegiatan. Misalnya mendengarkan suara untuk menetukan apakah suatu alat masuh
berfungsi baik.

Selanjutnya mari kita lihat Taksonomi baru yang dikembangkan oleh Marzano
dan Kendal (2007). Taksonomi ini merupakan hasil rekonstruksi baru setelah melihat
secara reflektif Taxonomi Bloom (1956) dan Anderson (2001). Diakui bahwa
Taxonomy Bloom sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan di seluruh dunia,
namun juga cukup banyak kritik yang sangat mendasar. Seperti diangkat oleh Marzano
dan Kendal (2007) merujuk pada kajian komprehensif Furst (1994) dengan kritiknya
bahwa: “...the taxonomy oversimplified the nature of thought and its relationship to
learning‖. Hal itu dimaknai bahwa ...taksonomi itu terlalu menyederhanakan hakikat
pikiran dan relasinya dengan belajar. Lebih jauh Marzano dan Kendal (2007)
menegaskan: The taxonomy certainly expanded the conception of learning from simple,
undimensional, behaviorist model to one that was multidimensional and more
constructivist in nature. However it assumed a rather simpler construct of difficulty as
the characteristic separating one level from another. Superordinate levels involved
more difficult cognitive process than didsubordinate levels. Demikian dimaknai bahwa
taksonomi itu mengembangkan konsepsi belajar dari yang sederhana, takberdimensi,
berorientasi prilaku, ke konsepsi belajar yang berdimensi jamak dan bersifat
konstruktivistik. Namun demikian hal itu mengsumsikan bahwa konstruksi yang agak
sederhana tentang tingkat kesukaran seperti karakteristik jaringan yang memisahkan
satu tingkat dari yang lainnya. Tingkat yang lebih tinggi mencakup proses kognitif
yang lebih sulit dari pada tingkat di bawahnya).
Dengan merujuk pada berbagai penelitian (Fairbrother,1975; Poole,1972;
Stanley&Bolton,1957), Marzano dan Kendal (2007:8) menegaskan bahwa semua
penelitian tersebut, ternyata tidak mendukung struktur Taksonomi Bloom. Selain itu
ternyata pula penelitian terhadap para guru yang dilatih dengan struktur taksonomi
Bloom tetap konsisten mengalami kesukaran untuk mencapai taraf berpikir tingkat
tinggi. Pemikiran Taksonomi Bloom dan juga Anderson, memang mendasarkan tingkat
kesukaran (degree of difficulties) sebagai dasar penyusunan tingkatan taksonomi.
Dengan dasar keyakinan akademis para ahli prikologi, Marzano dan Kendal
(2007) berargumen bahwa: “Because any attempt to design taxonomy based on
difficulty of mental processing is doomed to failure, because of the well established
principles in psychology that even the most complex of processes can be learned at the
level at which in performed with the little or no conscious effort‖. Demikian
maksudnya: karena setiap usaha untuk merancang taksonomi berpijak pada tingkat
kesukaran proses mental dinyatakan gagal, dan karena prinsip psikologi yang sudah
diakui bahwa proses psikologis yang komplkeks pun dapat dipertunjukkan pada tingkat
sederhana atau malah belum disadari, ditegaskan bahwa ”...the difficulty of mental
process is a function of two factors-the inherent complexity of the process in term of
steps involved”, “...and the level of familiarity one has with the process. Artinya
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tingkat kesukaran proses mental merupakan fungsi dari dua faktor, yakni kompleksitas
proses mental yang terlibat di dalamnya, dalam arti langkah yang harus diikutinya, dan
tingkat keakrabam seseorang dengan proses tersebut. Kesemuanya itu diyakini bersifat
invariant atau berpola sama, yang diyakini berkembang sepanjang waktu. (Marzano
dan Kendal, 2007:10-11).
Dengan mempertimbangkan esensi dari taksonomi yang secara psikologis
berpijak pada argumen tersebut, Marzano dan Kendall (2007) mengembangkan sistem
baru sebagaimana digambarkan sebagai berikut.
Gambar 7.
Konstruksi Proses Mental Menurut Marzano dan Kendal (2007)

Keseluruhan capaian pembelajaran/tujuan pembelajaran digambarkan dalam
konstruksi bentuk kubus proses mental. Pada sisi kubus muka digambarkan lapisan
horizontal tingkat proses mental, mulai dari Tingkat paling rendah (Level 1) sampai
dengan paling tinggi (Level 6). Tingkat 1 s/d 4 merupakan proses kognitif (cognitive
systems) yang berisi proses pengungkapan informasi (Retrievel) pada Tingkat 1,
kemudian proses pemahaman (comprehension) pada tingkat 2, lalu proses penguraiancermat atau analisis (analysis) pada Tingkat 3, dan proses penggunaan pengetahuan
(knowledge utilization) pada Tingkat 4. Dua tingkat berikutnya merupakan proses
mental yang lebih kompleks yakni proses metakognitif atau pemikiran mendasarmeluas (metacognitive) pada Tingkat 4 dan paling tinggi, Tingkat 5 merupakan proses
mental sistem diri (self system) yang merupakan proses mental holistik-integratif (selfsystem).
Pada sisi kubus samping bersisikan tiga lapisan vertikal ranah pengetahuan
(domain of knowledge), yakni: Informasi (informations), prosedur mental (mental
prosedures), dan prosedur psikomotorik (psychomotoric procedures). Ketiga ranah
pengetahuan ini merupakan sumber muatan dari ke lima tingkat proses mental (Tingkat
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1 s/d Tingkat 6), artinya proses mental setiap tingkat (Tingkat 1 s/d 6) akan berkaitan
dengan dan bermuatan setiap ranah pengetahuan yang berbentuk informasi, prosedur
mental, dan prosedur psikomotorik. Dengan kata lain keseluruhan capaian
pembelajaran yang utuh mencakup 6 x 3 kubus atau balok yang bermuatan proses
mental dan ranah pengetahuan, yakni 18 kubus atau balok psikologis-hipotetis dari
proses mental-bermuatan sebagai capaian pembelajaran tujuan utuh individu dalam
satu atau beberapa hal/mata pelajaran/ilmu pengetahuan.
Pengorganisasian tiga sistem berpikir dalam Taksonomi Marzano dan Kendal
(2007:35-36) tersebut didasarkan pada konsepsi tentang hakikat dan fungsi ingatan
atau the nature and function of memory yang mencakup urutan proses: Sensory
Memory (ingatan indrawi), Working Memory, (Ingatan Kerja), dan Permanent Memory
(ingatan permanen). Dijelaskan bahwa Ingatan Kerja (working memory) dapat
menerima inputan baik dari Sensory Memory (Ingatan Indrawi) atau II, maupun dari
Permanen Memory (Ingatan Permamen) atau IP. Dengan basis konstruk dalam Ingatan
Kerja (IK) dapat dijelaskan proses retrieval (pengungkapan) sebagai proses aktivasi
dan transfer pengetahuan dari Ingatan Permanen (IP) yang secara sadar diproses.
Selanjutnya Marzano dan Kendal (2007) memetakan rincian dari setiap tingkat
sebagaimana tertera dalam Gambar sebagai berikut
Gambar 8.
Jabaran untuk setiap tingkat kemmapuan
menurut Marzano dan Kendal (2007), adaptasi Winataputra (2014)

Untuk kepentingan pemahaman konsepsi capaian pembelajaran yang bersifat
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holistik-integratif, sebagaimana dikonsepsikan dalam buku ini, penulis gambarkan
sebagai berikut:
Gambar 9.:
Ilustrasi utuh Keseluruhan proses mental nmerujuk pada
Taxonony Marzano (2007) adaptasi Winataputra (2014)

Ilustrasi di atas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa self system
merupakan capaian pembelajaran holistik-integratif yang bersifat puncak atau intinya
keseluruhan proses belajar. Secara psikologis-pedagogis hal itu harus dibangun mulai
dari usia dini sampai dewasa. (dari sejak PAUD samapi dengan perguruan tinggi)
dalam konstelasi proses belajar sepanjang hayat (life-long learning).
Selanjutnya bagaimana kaitan konseptual-psikologik-pedagogik dan
programatik konsepsi Taksonomi Marzano (2007) dengan konsepsi hasil belajar
holistik-integratif/confluent taxonomy dalam pendidikan kewargaanegaraan (CCE,
2006; olahan Winataputra:2001). Seperti diilustrasikan dalam Gambar 9 berikut.
Konsepsi dasar hasil belajar holistik-integratif pada dasarnya bertumpu pada konsepsi
Taxonomy Blom dkk (1956), Krathwohl dkk (1962) dan Simpson (1967) bahwa inti
dari hasil belajar atau capaian pembelajaran pendidikan kewargaanegaraan adalah
terbentuknya/berkembangnya keadaban kewarganaegaraan atau civic virtues yang
merupakan puncaknya dari proses sinergis-psikologis dari proses kognitif, afektif, dan
keterampilan dalam konteks sosial-kultural civic culture atau budaya kewarganegaraan,
yakni kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis atau student-wellbeing and
worth-life living.
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Gambar 10:
Ilustrasi Konsepsi holistik-integratif Capaian Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, olahan Winataputra (2001, 2006, 2015) dari
konsepsi CCE (1986)

Keadaban kewargaanegaraan (civic virtues) secara konseptual paradigmatik
merupakan irisan atau perpaduan parsial dari kepercayaan diri kewarganbegaraan (civic
confidence), kecakapan kewarganegaraan (civic competence) dan komitmen
kewarganegaraan (civic committment) yang merupakan puncaknya dari keseluruhan
proses psikologis-pedagogis atau pembelajaran dan psikologis-sosial atau
pembudayaan dan pemberdayaan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan.
Kepercayaan diri kewaeganegaraan (civic confidence), secara psikologis-pedagogis
merupakan sinergi pengetahuan atau civic knowledge dengan sikap atau civic
disposition. Sementara itu kecakapan kewarganegaraan (civic competence), secara
psikologis-pedagogis merupakan sinergi dari pengetahuan kewargaanegaraan atau civic
knowledge dengan keterampilan kewargaanegaraan atau civic skills. Sedangkan
komitmen kewarganegaraan (civic committment) secara psikologis-pedagogis
merupakan sinergi dari sikap kewargaanegaraan atau civic dispositions dengan
keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Kesemua itu yang membentuk
puncaknya dari keseluruhan proses psikologis-sosial pendidikan kewarganegaraan,
yakni keadaban kewarganegaraan atau civic virtues yang bersifat holistik-integratif.
Jika konsepsi paradigmatik tersebut disandingkan dengan konsepsi Taksonomi
Marzano dan Kendal (2007), secara psikologis-pedagogis dan secara psikologis-sosial
dapat digambarkan dan dimaknai sebagai berikut.
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Gambar 11.
Keterkaitan aksonomi Marzano dan Kendal (2007) dengan Capaian
Pembelajaran Utuh CCE (1986)
 Dalam konteks pendidikan
kewarganegaraa keadaban
kewarganegaraan (civic
virtues) yang merupakan
resultan dari proses psikologispedagogis (pembelajaran),
memiliki kedudukan yang setara
dengan sistem diri (self-system)
dalam Taksonomi Marzano dan
Kendal (2007) sebagai capaian
pembelajaran puncak yang
bersifat holistik-integratif‘
 Kepercayaan diri,
keteguhan, dan kecakapan
kewarganegaraan merupakan
capaian pembelajaran yang
secara psikologis-pedagogis
memiliki kedudukan dan fungsi
yang setara dengan sistem
metakognitif (metacognitive
sytem) dalam Taxonomi
Marzano dan Kendal (2007)
 Sikap, pengetahuan, dan
keterampilan
kewarganegaraan merupakan
capaian pembelajaran yang
secara psikologis-pedagogis
memiliki kedudukan dan fungsi
yang setara dengan sistem
kognitif (cognitive system) dan
ranah pengetahuan (knowledge
domain) dalam Taxonomi
Marzano dan Kendal (2007)

(Olahan Winataputra:2015)
Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pekerjan profesional kita adalah
menelusuri, mengkaji, dan merekonseptualisasi bagaimana konsepsi capaian
pembelajaran tersebut, seyogyanya dikembangkan dalam sistem belajar, pembelajaran
dan penilaian pendidikan kewarganegaraan.
e. Penutup
Keseluruhan upaya konseptual-akademik-pedagogik untuk membangun
PPKn untuk masa depan, harus dimulai dari membangun komitmen kolektif
komunitas PPKn dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan learning
outcomes (capapain pembel;ajaran) PPKn secara holistik. Untuk itu perlu digalang
bersama pemikiran dan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia melalui
berb agai diskursus akademik dari seluluh pemangku kepentingan dari semua jenjang
pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk
itu maka langkah satrategis dan mendasar untuk membangun pemikiran tentang PPKn
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yang berorientasi pada pendidikan bai generasi emas Inndonesia harus diawali dengan
merekonstruksi capaian pembelajaran PPKn. Dalam keseluruhan konteks tersebut
asosiasi profesional terkait, dalam hal ini AP3KnI sangat diperlukan untuk
membangun koherensi pemikiran idiil, instrumental, dan praksis PPKn.
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ERANAN STRATEGIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM R
MEMBANGUN NEGARA BANGSA INDONESIA BERDASARKAN
PANCASILA 3
Oleb,
Prof. Dr. H. Soedijarto, MA
I. PENDAHULUAN
Nampaknya sadar akan ketertinggalan Indonesia sebagai suatu bangsa, dalam hampir
semua dimensi kehidupan, back politik, ekonomi, dan IPTEK pads saat memasuki era
kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri Republik mencitakan
membangun Negara Bangsa yang cerdas kehidupannya dalam memasuki peradaban
yang mulai mengglobal. Para pendiri Republik nampaknya terilhami oleh gerakan
negara bangsa di Eropa, yang setelah bernasib sebagai wilayah jajahan dart Impenium
Islam, Otonom Turki dan Cina sampai akhir abad ke-154 akibat dari berantakannya
Imperium Romawi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dengan tokoh-tokohnya Otto von
Bismark (Jerman), Napoleon Bonaparte (Perancis), Garibaldi (Italia), dan para
pendiri Amerika Serikat serta King Arthur yang "at all costs" membangun "Great
Britain", bercita membangun Negara Bangsa Indonesia yang telah menjadi berantakan
setelah runtuhnya Imperium Majapahit menjadi puluhan kerajaan kecil sehingga satu
persatu dapat dikuasai oleh pendatang (pedagang) dan Eropa. Berangkat dari
pemahaman terhadap latar belakang sejarah dari pemikiran para pendiri Republik yang
kesemuanya berpendidikan moderen, dapatlah dipahami mengapa deklarasi
kemerdekaan Indonesia sebagai yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 begitu
syarat dengan cita kebangsaan seperti yang akan dikutipkan berikut
1) Pada alenia (1) tertulis
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak seaala
bangsa" ...............................................................................................................
2) Pada alenia ke (3) tertulis
"...supaya ber'du a n kebangann yang
bebas..."
3) Pada alenia ke (4) tertulis
( 1 ) .... "melindungi segenan bangsa dan tumpah darah Indonesia"
(2) .... "mencerdaskan kehidupan bangsa"
(3) .... "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang - Undang Dasar Negara Indonesia"
Pemahaman kita akan hakekat darn Negara Indonesia merdeka yang dirancang
3

Disajikaan dalam Seminar Nasional Pendidlkan Kewarganegaraan, di Bandung 4 April
2015, sebagian materi tulisan ini telah disajikan dalam "Seminar Naskah Akademllk RUU
Pendidikan Kewarganegaraan", yang diselenggarakan oleh Ditjen Potensi Pe tahanan Dephmkam,
21 September 2005
Baca "'Ibe Rise and Fall of The Great Powers", talisan Paul Kennedy (1987)
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oleh para pendiri Republik adalah Negara Kebangsaan Indonesia (a Nation State)
akan lebih mendalam jika kits membaca pidato 1 Juni 1945 Bung Kamo, yang atas
pengakuan Bung Hatta merupakan bahan yang dibahas oleh Panitia Sembilan dalam
merumuskan Pembukaan UUD 1945.
Pertanyaannya adalah "bagaimana cita-cita mendirikan Negara Kebangsaan itu
dapat terwujud?" Menjawab pertanyaan dari para pendiri Republik nampaknya
terilhami oleh pemikiran Plato empat abad sebelum Masehi dan kebijakan Jerman
(Otto Yon Bismark) pada abad ke-19, yang meletakkan pendidikan sebagai salah satu
penentu keberhasilan membangun masyarakat negara bangsa,mengandalkan kepada
diselenggarakannya "Satu Sistem Pengajaran Nasional" (pasal 31 ayat (2) UUD 1945)
serta "memajukan kebudayaan nasional Indonesia" (pasal 32 UUD 1945) dalam
membangun negara bangsa. Yang terakhir ini dilandasi oleh pemahaman alas kenyataan
sejarah perkembangan peradaban dunia bahwa suatu bangsa akan kokoh bila didukung
oleh suatu kebudayaan nasional Berdasarkan alas pemahaman terhadap latar belakang
pemikiran para pendiri Republik memenuhi harapan panitia, saya akan menyoroti
"Peranan Strategis Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Nasional Dalam Membangun Negara Bangsa Indonesia Berdasarkan
Pancasila" untuk selanjutnya secara berturut-turut akan dibahas:
1. Pendidikan Nasional dalam Membangun Negara Kebangsaan di Era Globalisasi
;
2. Pendidikan Nasional dan Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Pendidikan Kewarganegaraan bagi membangun stabilnya kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
4. Beberapa Catatan Penutup.
II. Pendidikan Nasional dalam Membangun Negara Kebangsaan di Era Globalisasi
Di era globalisasi ini yang di negara maju masyarakatnya sudah memasuki era
pasca moderen, ditanah air Indonesia ini ada kesan diabalkannva "aeendidikan nasional"
dan konsep negara kebangsaan. Padahal negara-negara yang sekarang termasuk dalam
jajam negara maju seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, Jerman, dan
Jepang adalah negara main vans kemaiuannva didukuna oleh sistem perwakilan nasional
untuk membangun negara bangsa mereka masing masing. Tingkah laku dan sikap politik
Amerika Serikat yang melakukan berbagai expansi politik dan ideologi, hakekatnva
merupakan perpanjangan dari persepsi dirinya sebagai negara bangsa dan peranannya
secara aktif dalam percaturan dunia (dalam bahasa Pembukaan UUD 1945 ikut serta
menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosiai dan perdamaian
abadi). Sikap Jerman dan Perancis yang hampir selalu berbeda dengan Amerika Serikat
hakekatnya tumbuh dari persepsinya terhadap dirinya sebagai negara bangsa. Demikian jugs
Jepang, Rusia, dan China.
Gerakan nasionalisme etnis yang memporakporandakan negara Balkan
(Yugoslavia) dan negarae-negara Asia Tengah dari Uni Soviet tidak melunturkan
semangat negara bangsa yang tumbuh sejak akhir abad ke-18 untuk memperkuat jati
dirinya sebagai negara bangsa. Dan mereka tetap kokoh karena didukung oleh nendidikan
nasional masina-masing yang melahirkan warga negara yang bangga dengan
identitasnya sebagai warga negara bangsanya. Konsensus nasional seluruh kekuatan
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politik di masing-masing negara tidak dapat digoyahkan. Jarang kita membaca dan
mendengar ada LSM di Amerika Serikat yang ikut mengajukan pemerintah negaranya ke
lembaga internasional karena pelanggaran HAM seperti yang terjadi dalam perang Irak dan
Afghanistan. Betapa bersatumya bangsa Italia karena seorang warga negaranya
tertembak dalam penyelamatan sandra di Irak. Hal ini tidak terjadi dengan LSM di
Indonesia pada saat wartawan/wartawati TV Metro disandera di Irak, yang bertindak
adalah lembaga resmi Pemerintah dan tokoh-tokoh nasional. Tetapi sebaliknya LSM kita
menjadi pejuang kemanusiaan intemasional untuk mengusut berbagai pelanggaran HAM
seperti di Timor Timur pasca jajak pendapat yang hakekatnya dapat mencoreng
wajah bangsa. Tetapi sebaliknya tidak ada LSM yang merasa tersinggung dengan
gejolak pelanggaran perbatasan wilayah negara oleh Malaysia atau tindakan sewenangwenang alat negara Australia tethadap nelayan bangsanya sendiri.
Ilustrasi diatas menunjukkan betapa pemahaman tentang Indonesia sebagai
negara bangsa, seperti Jerman, Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta China
maupun India belum sepenuhnya dipahami, dan konsekuensinva adalah diabaikannva
pendidikan nasional gai soko guru pembangunan bangsa. Di Indonesia, dalam
masyarakat pendidikan muncul rasa rendah diri masyarakat bangsa Indonesia (mungkin
mental Inlander). Hal ini dapat ditarik dari kenyataan dari munculnya istilah "pendidikan
bertaraf internasional", "sekolah nasional plus" dan seterusnya. Istilah-istilah tadi
menunjukkan betapa tidak dipahaminya makna pendidikan nasional. Bahkan dalam
Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional-pun disamping
ada ketentuan yang menetapkan perlunya ada standar nasional pendidikan, pada saat
yang sama ada ketentuan agar "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenguarakan
sekurang-kurangmya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional5.
Diakui bahwa semua negara bangsa yang kini dominan dalam percaturan
global, baik ekonomi, politik, dan IPTEK, sampai sekarang masih tetap berusaha agar
pendidikan nasionalnya tidak kalah dalam hal mutu dari pendidikan negara lain.
Berbagai pembaharuan yang dilakukan oleh berbagai negara nasional seperti Amerika
Serikat bukanlah untuk menjadi bertaraf intemasional melainkan menjadikan
pendidikan nasional yang mutunya dapat bersaing dengan pendidikan negara lain baik
Inggris, Jerman, Perancis, Jepang ataupun Belanda.
Peristiwa ketertinggalan Amerika Serikat dalam teknologi ruang angkasa
(Sputnik) pads tahun 1957 yang menjadi pemicu pembaharuan pendidikan di
Amerika Serikat, tidak pernah ada istilah menjadikan pendidikan di Amerika Serikat
bertaraf internasional. Tetapi hasilnya menjadikan pendidikan Amerika Serikat mampu
mendukung percepatan kemajuan Amerika Serikat disegala bidang kehidupan sehingga
kini menjadi satu-satunya negara super power baik politik, ekonomi, kekuatan Angkatan
Bersenjata, dan IPTEK. Dengan kata lain setiap negara diabad ke-21 ini masih tetap perlu
menyelenggarakan pendidikan nasional yang relevan dengan tuntutan pembangunan negara
nasional. Sebagai ilustrasi tentang kedudukan strategis pendidikan nasional berikut akan
dikutip pernyataan beberapa Gubernur Negara Bagian di Amerika Serikat tentang
pendidikan menghadapi era globalisasi. Kalau senator J.F. Kennedy pada saat Amerika
5

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pasal 50 ayat (3)
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Serikat ketinggalan dalam teknologi ruang angkasa mengajukan pertanyaan
"What's wrong with America classroom" (1957), pads tahun 1986 para Gubernur Negara
menyampaikan pernyataan berikut:
- "As a nation, and as a state, we are engaged in protracted economic war
of attrition that will not be won with bombers but with blackboard - A
war that will not be won or lost in the battlefield but in the classroom" (Gov.
Richard D Lamm, Colorado)
- "Education is the fuel that drives the engine of economic growth and job
creation in America's modern society" (Gov. Rudy Perpich, Minnesota)
- “ If the state is going to be serious about industrial recruitment, legislatures
and citizens must become serious about improving the quality of our
educational system" (Gov. ToneyAnayq New Mexico)
- “I believe that in a global economy, Ohio's ability to overtake our
competition is directly linked to the level of our investment in education"
- "... Excellent schooling requires excellent teachers and principals. Excellent
people have se f-confidence and self-esteem and expect reasonable otonom y.
Therefore, if we want excellent schools, we must give more power to the
teachers and principals "
Kelima kutipan ini diambil dan A NATION PREPARED : Teachers for the
21"Century. Kini kita bertanya "Adakah diantara elit politik kita yang menanyakan dan
memperhatikan secara serius masalah pendidikan pada saat ini ?"
Di era globalisasi ini percaturan dunia dalam segala bidang, ekonomi, politik,
IPTEK, didominasi oleh negara yang maju dalam segala bidangnya. Baik dalam
kaitannya dengan World Trade Union (WTO), atau PBB segala keputusan yang
hasilnya mempengaruhi hubungan antar negara dipengaruhi oleh negara-negara
nasional yang unggul dalam segala bidang kehidupan dan itu dipengaruhi oleh sistem
pendidikan nasional. Dalam kaitan dengan masih tetap pentingnya negara nasional, Anthony
D. Smith dari London School of Economics menyatakan:
"In this unprecendented situation, nations and nationalism are necessary. if
impalatable, instruments for controlling the destructive effect of massive social
change: they provide the only large-scale and powerful communities and belief
system that can secure a minimum social cohesion. order. and meaning in a
disruptive and alienating world. More over, they are the only popular forces that
can legitimate and make sense of the activities of the most powerful modern
agent of social tranformations, the national state. For this reason, nations and
nationalism are unlikely to disappear. at least until all areas of the globe have
made the painful transition to an affluent and stable modernity.6.
Pandangan yang diungkapkan Smith diatas, yang sengaja saya kutip
secara ekstensif, menunjukkan salah satu argumen tentang masih pentingnya negara
nasional, dan dikatakan paling tidak sampai tercapai kemakmuran dan modernisasi yang
6

Anthony D. Smith, Nations and Nationalism in a Global Era, (1998) Cambridge, Univ.
Pros, hal 4
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mantap serta merata secara global. Dipandang dari tingkat kemakmuran masyarakat
bangna Indonesia dan pemerataannva. dan tingkat kemantapannya masvarakat
Indonesia yang modern yang rasional. yang berorientasi IPTEK, yang berbudaya
demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM yang masih iauh dari tingkatan yang sepadan
dengan kemakmuran dan kemantapan, masvarakat moderen yang demokratis. Bahkan kita
masih berada pada tahap transisi yang memerlukan transformasi budaya, pentingaya
membangun negara nasional yang didukung oleh terselenggaranya satu sistem
pendidikan nasional yang relevan. efisien dan efektif tidak dapat ditolak.
III. Pendidikan Nasional dan Pendidikan Kewaraanegaraan
Sesungguhnya pada saat pendiri Republik menetapkan pasal 31 ayat (2)
UUD 1945 yang mewajibkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional". dimaksudkan agar pendidikan dirancang, terutama
pendidikan sekolah, untuk melahirkan warganegara Indonesia yang mendukung
berkembangnya bangsa yang cerdas kehidupannya. Dengan kata lain pendidikan nasional
hakekatnva adalah Pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia
yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional,
dalam etos keria, produktivitas keria, dalam kemampuan intelektual, kemampuan
profesional/atau vokasional, dalam rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan
kemanusiaan serta dalam moral. karakter dan kepribadian. Manusia berkualitas seperti
inilah yang diharapkan dihasilkan oleh proses pendidikan di sekolah. Dan atas dasar persepsi
sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas seperti
inilah, mengapa senator John F Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika
Serikat mamandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam persaingan global
ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran yang dialami peserta didik di sekolah.
Secara empirik dan teoretik sejak industrialisasi, sekolah adalah lembaga sosial yang
difungsikan untuk mendukung dan membangun negara peradaban7, dan pendidikan
nasional adalah berfungsi membangun negara bangsa8.
Pertanyaannya adalah "Sistem Pendidikan Nasional seperti apa yang dapat
berfungsi menunjang Pembangunan Bangsa?" Tulisan ini tidak bermaksud mengulas
secara lengkap jawaban atas pertanyaan tersebut karena untuk itu ada artikel tersendiri yang
telah ditulis9 (yang bersama ini saya lampirkan sebagai pelengkap). Dalam pandangan
penulis, yang menentukan kemampuan sistem pendidikan nasional suatu negara
menghasilkan manusia berpendidikan yang mampu mendukung lahirnya negara
bangsa yang kuat, disamping mutu proses pembelajarannya yang bermakna sebagai
proses pembudayaan berbagai kemampuan. nilai. dan sikap. adalah manaiemen dan
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan segi pembiayaan inilah saya akan
menyoroti dampaknya kepada pembangunan loyalitas dan kebanggaan warga bangsa
kepada negara bangsa.

7

Yehudi Cohen : "Schools and Civilitational State" dalam buku J Fisher, 'The Social
Sciences and The Comparative Study of Educational System" (1969)
8
John Dewey, ―Democracy and Education, (1964) New York, The Mac Millan Co.
9
Soedijarto, ―Pendidikan Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional‖ (Juli 2005)
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Adalah dugaan profesional saya bahwa tingginya loyalitas warga bangsa
terhadap negara bangsanya antara lain ditentukan oleh kepedulian Pemerintah suatu
negara kepada warp negaranya. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan
nasional hampir selunuh negara Eropa (Jer nan, Perancis, Belanda, seluruh negara
Skandinavia), pendidikan dari SD sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh
Pemerintah (Pusat dan Negara Bagian). Karena itu sudah sepatutnya setiap warga
negaranya dapat merasakan bahwa mereka dapat menjadi tenaga ahli (profesional),
teknisi andal dan lainnya karena dibiayai negara. Karena itu kita tidak heran bahwa
kaum pekerja Jerman bersedia diperpanjang jam kerja dan dikurangi penahasilannva
demi perbaikan ekonomi Jerman10. Dan tidak heran pula kalau seorang Presiden
Jerman Von Weisaker (1980-an) atas himbauannya dalam satu hari dapat menghimpun
dana untuk membantu kelaparan di Ethiopia sebanyak 150 juta US dolar.
Di Amerika Serikat walaupun mulai pertengahan tahun 1980-an untuk
memasuki Universitas Negeri sudah mulai membayar, wajib belajar 12 tahun tetap
dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Federal dan Negara Bagian), dan Pemerintah
Federal tetap mmyediakan dana 100 milyard US dollar untuk memberi beasiswa
kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah11. Model pembiayaan Denveleng
pendidikan nasional seperti inilah dalam nemahaman save, merupakan salah satu
faktor yang menentukan rasa kebangsaan, kebanggaan sebagai warga suatu bangsa. dan
loyalitas terhadap negara bangsa, Karen itu kita menyaksikan betapa bersatunya rakyat
Amerika Serikat pada saat menghadapi krisis, baik Perang Dunia II, September 11,
dan Huricane Katrina.
Dipandang dari sisi ini UUD 1945 sesungguhnya berkehendak
menyelenggarakan pendidikan nasional seperti yang dilaksanakan negara bangsa yang lain.
Tetapi akhir-akhir ini walaupun pasal-pasal UUD 1945 telah mempertegas tanggung jawab
Pemerintah untuk membiayai pendidikan tetapi praktek penyelenggaraan pendidikan
nasional menjadi semakin jauh dari semangat dan aksara yang digariskan dalam UUD
1945. Karena itu kita tidak usah heran kalau para sarjana yang selama sekolah dari SD
sampai Perguruan Tinggi dibiayai oleh orang tua tidak merasakan jasa Pemerintah.
Mereka menggunakan paradigma "rate of return". Jadi investasi yang telah ditanam
oleh orang tua selama sekolah harus kembali, akibatnya generasi muda menjadi tipis
patriotisme, mudah-mudahan tidak hilang patriotisme. Yang berbahaya adalah kalau
selama sekolah ada generasi muda yang dibiayai oleh pihak yang berencana untuk
mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mudah-mudahan
pandangan spekulatif ini ditindaklanjuti, karena kekhawatiran saya sebagai salah
seorang warganegara yang peduli kepada keutuhan, kekokohan negara bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, adalah jangan sampai loyalitas generasi
muda tidak lagi kepada Negara Bangsa tetapi kepada siapapun yang membiavai pendidikan
mereka.
Disamping dimensi pembiayaan. yang tidak kalah pentingnva adalah
manajemen penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasionl. Di hampir semua negara
10
11

Germany‘s Surprising Economy‖ dalam majalah The Economist, August 20, 2005, page 9..
―The Brains Business‖, a Survey og Higher Education, dalam majalah The Economist,
Sept., 10th-16th 2005
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kesatuan seperti Perancis, Inggris, dan Jepang, penyelenggaraan pendidikan tidak ada
yang sepenuhnya "decentralized". Perancis adalah negara kesatuan yang tidak mengenal
desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Inggris, sejak periode M. Thacher
mengurangi otonomi penyelenggaraan pendidikan, terutama dimensi kurikulum, karena
merosotnya mutu pendidikan Inggris akibat desentralisasi. Kita sejak berlakunya UU
Pemerintah Daerah Tahun 1999 telah memberikan otonomi penyelenggaraan pendidikan
kepada Pemerintah tingkat Kabupaten. Bagaimana dampaknya kepada misi kita
menyiapkan warga negara NKRI? Perlu ditelaah lebil lanjut .
Setiap negara kebangsaan yang demokratis dalam sistem pendidikannya seralu
dike nal adanya program pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum
suatu sekolah. Hanya namanya berbeda satu dari yang lainnya. Ada yang menggunakan
istilah "Civic Education", "Political Education", bahkan "Social Studies". Tujuan dari
diberikannya program ini adalah agar setiap generasi muda memahami sistem
sosiopolitik negaranya, termasuk latar belakang sejarahnya. Jadi bagi negara negara
yang telah mantap seperti yang telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, materi
pelajaran ini disajikan untuk meningkatkan "sense of nationality" dan memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga dari negaranya. Materinya berbeda dari satu ke negara
lain, di Amerika Serikat materi utamanya adalah sejarah Amerika Serikat dan UUD
Amerika Serikat dan itu wajib diikuti sampai tingkat Universitas. Di Jerman karena
terlalu kentalnva rasa kebangsaan Jerman setelah perang dunia yang diajarkan bukan
sejarah Jerman tetapi politik dan historiografi.
Di Amerika Serikat disamping materi pelajaran seperti disinggung dialinea
terdahulu proses meng-Amerika-kan orang Amerika, apapun ras, suku, dan agamanya
adalah melalui panjangnya waktu mereka disekolah, yaitu dan SD sampai SLTA, dari
jam 07.00 sampai jam 16.00 sore disekolah yang bernuansa Amerika Serikat, seperti
disetiap kelas ada bendera Amerika Serikat dengan potret Presiden Amerika dari yang
pertama sampai yang terakhir, lagu kebangsaan dikumandangkan pada setiap kegiatan
pertandingan olah raga dan sebagainya Sedangkan ditingkat Universitas, terutama
Universitas Negeri, kampus Universitas merupakan kota akademik (city of intellect)
dimana mahasiswa tinggal dan belajar dikampus selama masa studi, yang luasnya dapat
meliputi seluruh kota kecil, seperti "Cornell University" di Ithaca, atau University of
California di Berkley. Paling tidak sampai tahun 1969 mahasiswa tingkat I dan II
wajib tinggal di asrama Universitas.
Materi pelajaran kewaragnegaraan dan suasana sekolah dan kampus merupakan
dimensi sistem nendidikan yang sengaia dirancang untuk meng-Amerika-kan semua
warga negara Amerika Serikat, dimanapun mereka berada, apapun latar belakang ras,
suku dan agamanya.
Dipandang dari perbandingan antar negara, pendidikan kewarganegaraan di
Amerika Serikat memang dilakukan secara intensif. Di Indonesia, dalam sejarahnya,
pendidikan Kewarganegaraan berubah-ubah dan era kesatu ke era yang lain. Sampai
dengan tahun 1959, pendidikan kwarganegaraan diisi dengan pelajaran tata negara dan
sejarah Indonesia, dalam periode Demokrasi Terpimpin pendidikan kewarganegaraan
berisi ` MANIPOL USDEK", dalam Orde Baru diisi dengan Pendidikan Moral
Pancasila yang isinya P4 dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kini
sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu
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dari muatan kurikulum pendidikan nasional dari SD sampai Perguruan Tinggi, tetapi apa
isinya dan berapa jam per minggu, UU No. 20 Th 2003 tidak memberi arahan dan PP
tentang Kurikulum yang dijanjikan juga belum ditetapkan. Kiranya masih belum
jelasnya tujuan dan isi pendidikan kewarganegaraan membuka peluang dan semua pihak
yang peduli kepada pentingnya pembangunan negara bangsa untuk memberi masukan.
Disinilah kedudukan strategis dari Seminar Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu
dibagian berikut dari tulisan ini akan berusaha untuk mengupas "Pendidikan
Kewarganegaraan Yang Relevan"
IV. Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Membangun Stabilnva Kehidupan
Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan UUD1945
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 4 menetapkan bahwa
tujuan Pertahanan Negara adalah "menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, NKRI dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman". Dalam
pada itu disadari bahwa kemanapun suatu negara bangsa dalam pertahanan negaranya
ditentukan oleh kemampuannya menggunakan dan mendayagunakan segala sumber daya
nasional, terutama sumber daya manusianya. Karena itu para pemimpin negara yang
telah mantap, sejak dini, sebelum menjadi negara besar dan makmur, telah menetapkan
peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas bagi peningkatan kemampuan
nasional. Karena itu mereka sejak abed ke-19, baik Perancis, Jerman, maupun Amerika
Serikat telah menetapkan kebijaksanaan yang menetapkan pendidikan wajib dibiayai
sepenuhnya oleh Pemerintah . Suatu paradigma yang dianut bahkan sejak jaman Yunai
Kuno don diikuti sampai sekarang. Plato, 4 abad sebelum Masehi memandang pendidikan
sebagai unsur yang essensial bagi pembangunan masyarakat bangsa, karena itu
pendidikan sekolah harus bebas dan pungutan biaya, yang menurut Braumbaugh, yang
mentafsirkan pandangan Plato dari bukunya "The Republic", Plato berpandangan sebagai
berikut:
"since education plays such a central part in society and since it is through
education alone that individual ability and social function can be made coincide,
society should established free public schools.
Selanjutnya Plato menyatakan
"second, the director of education must be one of the most chosen and respected
officer of the state in the `Republic" The two tasks of the most talented and
educated guardian class are legislation and education- the teacher and
leiaslator are the two guardians of the societvp12
Berangkat dari ulasan pada bagian terdahulu yang menunjukkan betapa negara
demokrasi yang kini termasuk dalam kategori negate maju telah mengandalkan sistem
persekolahan nasional sebagai sumber kekuatan negate bangsa., termasuk pertabanannya,
yang nampaknya berpangkal kepada pandangan dasar filosofis Plato tentang kedudukan
pendidikan sebagai tiang dan pengawal suatu masyarakat masyarakat negara, nampaknya kita
makin memahami betapa kedudukan strategis sistem pendidikan nasional (khususnya
12

Analisa penadangan Plato tentang Pendidikan oleh Robert S. Braumbaugh & N. M.
Lawrence dalam buku ―Philosophers on Education : Six Essays on the Foudation of Western
Thought‖ (1963), Boston, Houghton Niffi Co. P. 38
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persekolahannya, dari SD sampai tingkat Universitas) dalam proses pembangunan
negara
Namun demikian kita menyaksikan betapa penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional yang selama ini berlangsung, nampak mengabaikan kedudukan strategis
pendidikan nasional. Dan bahkan UU No, 20 th 2003 kurang memberi perhatian yang
memadai terhadap pendidikan nasional sebagai wahana pembangunan negara bangsa,
seperti adanya ketentuan yang intinya mengijinkan warga negara Indonesia ditanah
airnya bersekolah di sekolah asing. Padahal seperti hampir semua negara kebangsaan
berupaya agar warga negaranya dimanapun dapat bersekolah di sekolah
nasionalnya seperti kebijakan penyelenggaran pendidikan nasional pada era para
pendiri Republik masih berkiprah dalam penyelenggaraan negara, untuk orang
Indonesia yang berada di luar negeri didirikan sekolah-sekolah Indonesia (di negeri
Belanda, di Jepang, di Thailand, di Singapura, di Mesir, dan sebagainya). Karena itu
kita mengenal adanya America Schools, British Schools, Deutche Schule, dan
sebagainya di negara-negara dimana warga negara mereka tinggal.
Kalau di negara yang telah mapan, loyalitas kepada negara dan kebanggaan
nasional yang merupakan potensi pertama bagi kesiapan warga negara dalam bela
negara, berakar dari kepedulian Pemerintah Negara yang bersangkutan kepada
pendidikan para warga negara, bagi Indonesia pertanyaannya "dalam kondisi sistem
venvelenagaraan pendidikan Indonesia yang jauh dari praktek memperhatikan dan
melindungi kepentingan warga negara, adalah bagaimana menyiapkan warga negara yans
secara potensial dan effektifitas siap melaksanakan kewaiibannya dalam pembelaan
negara?" Yang jelas tugas kependidikan, dalam arti porses pembelajaran yang
harus dirancang dan dilaksanakan akan lebih berat dibandngkan dengan program
pendidikan kewarganegaraan yang dirancang dalam suatu sistem yang dalam
dirinya
secara
keseluruhan
sudah
merupakan
program
pendidikan
kewarganegaraan. Namun demikian kita harus berupaya menjawab pertanyaan:
1. Apa karakteristik seorang warga negara yang secara potensial dan efektif
memahami haknya serta siap dan tanggap melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang warga negara ?
2. Bagaimana kita merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang dapat
menumbubkembangkan karakteristik warganegara yang secara potensial dan
efektif memahami haknya serta siap dan tanggap melaksanakan
kewajibannya membela negara ?
Tanpa dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan pertama sukar bagi
perencana program pendidikan untuk dapat menyusun program pendidikan yang
relevan dan efektif, karena tidak mengetahui apa yang hams dicapai.
Sebagai seorang pelajar pendidikan dan perbandingan pendidikan serta
pelajar politik pendidikan dan pendidikan politik, saya berpandangan bahwa ada tiga
dimensi utama dari seorang warga negara yang secara potensial dan efektif
memahami hak dan siap serta tanggap melaksanakan kewajibannya dalam bela
negara : (1) dimensi fisik: (2) dimensi mental-intelektuai: dan (3) dimensi
ideologis atau sikap dan kemantanan politik terhadap negara bangsa.
(1) Kondisi fisik setiap warga negara yang meliputi kesegaran/kesehatan
dan daya tahan merupakan prasyarat utama bagi kesiapan dan tanggapnya
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seseorang untuk dapat melakukan kewajiban membela negara. Karena itu hampir
semua negara demokratis menetapkan pelayanan kesehatan kepada warga negara
merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Di negara negara yang telah disebut
dalam tulisan ini, termasuk Jepang, pelayanan kesehatan dan pemberian makanan
bergizi bagi anak usia sekolah dasar merupakan urusan pemerintah karena memang sukar
dibayangkan tingkat ketahanan suatu negara dengan tingkat kebugaran/kesehatan dan
daya tahan fisik warga negara yang rendah. Di negara-neaara tersebut olah raga juga
merupakan bagian yang essensial dari penyelenggaraan pendidikan
(2) Kondisi kemanta= keoribadian, termasuk didalamnya kemantapan
emosional dan intclektual, meliputi disiplin pribadi, disiplin sosial, disiplin kerja, dan
disiplin nasional, etos kerja serta kemampuan memecahkan masalah dan mengambil
keputusan berdasarkan informasi. Karakteristik warp negara yang demikian secara
potensial akan siap diabdikan kepada hak dan kewajibannya membela negara.
(3) Kemantanan politik dan ideologi seorang warga negara, hakekatnya
merupakan perwujudan dan pemahaman dan keyakinannya akan kebenaran sistem
kenegaraan yang dianut bangsanya untuk itu pengetahuan dan pemahaman akan latar
belakang sejarah dan filosofi dari diterapkannya suatu sistem sosial - politik negara
bangsanya sangatlah diperlukan. Untuk itu pulalah setiap negara demokratis mengenal
program wajib belajar dengan tujuan utamanya adalah menjadikan setiap warga negara
memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar yang lama tentang sistem sosial - politik
negara bangsanya.
Selanjutnya, sebelum menjawab pertanyaan "bagaimana merancang program
pendidiikan kewarganegaraan yang mampu mengembangkan karakteristik warp
negara, sebagai yang sepintas diulas, adalah "seberapa jauh program pendidikan
nasional telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai dapat terwujudnya
karakteristik warga negara Indonesia yang karakteristiknya secara umum digambarkan
dalam menjawab pertanyaan pertama ?" Untuk itu pertanyaan-pertanyaan berikut perlu
dianalisis :
 Sudahkah sistem penyelenggaraan negara khususnya sistem pendidikan nasional
dirancang dan diprogram serta dilaksanakan untuk melahirkan manusia Indonesia
yang secara f sik segar/sehat dan berdaya tahan tinggi ?
 Sudahkah sistem pendidikan nasional, terutama sistem persekolahan dirancang dan
diprogram serta dilaksanakan untuk menjadikan setiap warga negara yang
berpendidikan memiliki kematangan pribadi dan intelektual sebagai warga negara ?
 Sudahkah sistem penyelenggaraan negara, khususnya sistem pendidikan nasional,
dirancang dan diprogram serta dilaksnakan sehingga secra relevan dan efektif
melahirkan warga negara yang memahami dan meyakini kebenaran sistem social
politik negara bangsanya ?
Dalam kaitan dengan penyusunan program Pendidikan Kewarganegaraan
umumnya yang dikaji hanyalah yang terkait dengan program untuk mengembangkan
pemahaman dan keyakinan terhadap sistem sosial politik negara bangsa. Tetapi dalam
pandangan saya, terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan nasional dan
pertahanan negara, ketiganya perlu disoroti. Karena seperti yang telah disinggung
terdahulu, hanya negara bangsa yang sistem pendidikan nasionalnya dirancang,
diprogram dan dilaksanakan untuk mendukung negara bangsa yang kokoh yang dapat

33

menghasilkan warga negara dengan karakteristik yang secara potensial dan efektif siap
dan tanggap untuk membela negara.
Terhadap tiga pertanyaan yang diajukan nampaknya sukar untuk mendapatkan
jawaban yang positif pada tingkat rancangan, seperti yang terdapat dalam UU No. 20
tahun 2003 maupun program dan pelaksanaannya, karena itu sudah selayaknya kita
mengajukan usulan agar ketentuan yang terdapat dalam pasal 31 UUD 1945 yang
meliputi lima ayat, dan pasal 32 UUD 1945 segera dilaksanakan.
Khusus yang terkait dengan pertanyaan ketiga yaitu tujuan, kerangka materi,
dan model pembelajaran untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat menunjang
stabilnya Sistem Demokrasi Nasional Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 perlu dirancang program yang memuat tujuan, struktur materi, suasana dan
model pembelajaran yang dapat menghasilkan warga negara terdidik yang :
1. memahami sejarah, dan landasan filosofis dari sistem sosial negara bangsa
Indonesia
2. memahami dan meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah pilihan
terbaik bagi kelangsungan, keutuhan, dan kejayaan Negara Bangsa Indonesia
3. memahami dan meyakini bahwa keutuhan, kesmanan, dan kelestarian NKRI
adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia
4. memahami bahwa NKRI sebagai negara kepulauan memerlukan strategi
geopolitik yang ampuh dan untuk itu memerlukan dukungan sistem pertahanan
rakyat semesta.
5. memahami proses politik demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.
Adalah pandangan penulis bahwa karena UUD 1945 mengamanatkan agar
Pemerirtah meagusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang dalam pandangan penulis harusnya berintikan pendidikan
kewarganegaraan, perlu benarbenar diprogram untuk dapat melahirkan warga negara
yang secara politik dewasa sehingga dapat berpartisipasi dalam proses politik menuju
stabilnya sistem politik demokrasi dan negate bangsa Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Beberava Catatan Penutun_
Dari serangkaian analisis dan ulasan terdahulu dapatlah ditarik beberapa catatan
berikut :
1. Bahwa Dekiarasi Kemerdekaan Indenesia sebagai terumus dalam Pembukaan UUD
1945 berkehendak untuk membangun negara kebangsaan yang moderen,
demokratis, berkeadilan sosial berdasarkan kepada Pancasila.
2. Bahwa UUD 1945 hakekainya sebagai yang tertulis dalam pasal 31 dan
pasal 32 mengamanatkan untuk menjadilon sistem pendidikan nasional sebagai
wahana untuk membangun negara bangsa Indonesia yang cerdas
kehidupannya dan maju kebudayaan nasionalnya, seperti yang dianut oleh negaranegara yang kini termasuk dalam negara bangsa yang maju.
3. Bahwa praktek penyelenggaraan pendiddcan nasional terutama sejak Orde Baru,
telah meninggalkan amanat UUD 1945 untuk membiayai sepenuhnya
penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan dasar, seperti yang dianut negara
demokrasi moderen, terutama negara kesejahteraan seperti Indonesia suatu
kebijaksanaan yang diduga dapat meniadakan rasa berhutang budi warp negara
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kepada Pemerintah Negaranya dengan akibat lebih lanjut adalah rendahnya loyalitas
warga negara kepada negaranya.
4. Bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional sampai sekarang nampaknya tidak
dimungkinkan untuk menghasilkan warga negara yang secara potensial dan
efektif siap dan tanggap untuk membela negara baik dart dimensi fisik,
kepribadian dan kecerdasan, serta ideologi politiknya
5. Bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berkedudukan sangat strategis perlu
dikembangkan agar tujuan, struktur materi, dan model pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan mampu melahirkan warga negara yang secara politik dewasa
sehingga dapat berpartisipasi dalam proses politik menuju stabilnya sistem
politik demokrasi dari negara bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENYIAPKAN
GENERASI EMAS INDONESIA
Oleh
Sjamsi Pasandaran13
Pendahuluan
Tema yang diusung oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kn) pada Seminar Nasional tahun 2015 ini
menyiratkan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) terutama dalam menyiapkan
generasi emas Indonesia di tahun 2045 atau seratus tahun Indonesia merdeka. Urgensi
tersebut sekaligus menempatkan PKn sebagai salah satu pilar pendidikan yang sangat
penting dalam konstelasi pembangunan pendidikan nasional dan pembangunan
manusia Indonesia secara keseluruhan. Urgensi tersebut dapat dilihat dalam beberapa
perspektif permasalahan, konteks, tantangan, isyu, dan kebutuhan masa depan
Indonesia baik dalam tataran local, regional, nasional maupun global seperti masalah
demokratisasi, penguatan karakter bangsa, perlindungan dan penegakkan hukum dan
hak asasi manusia termasuk masalah minotiry rights, pluralisme dan multiculturalisme,
keadilan ekonomi sosial, mobilitas, interelasi, dan interdependensi internasional dalam
suatu tatanan dunia digital. Signifikansi tantangan-tantangan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Perkembangan demografis Indonesia
Dari pespektif demgorafi terdapat beberapa ciri penting kependudukan
Indonesia yang harus dihadapi yaitu pertama besarnya komposisi penduduk usia muda
yang akan memasuki usia produktif pada tahun 2045. Mereka ini disebut sebagai
generasi emas Indonesia dengan gambaran komposisi demografis sebagai berikut
(grafik 1).

Grafik 1. Komposisi demografis Generasi Emas Indonesia14
13
14

Sjamsi Pasandaran adalah Guru Besar PPKn Universitas Negeri Manado (UNIMA)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Penyegaran Nara Sumbser Nasional,
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Grafik 1 memberikan gambaran bahwa berdasarkan hasil sensus tahun 2010
terdapat 45.972 juta jiwa penduduk usia 0-9 tahun, dan 43.723 juta jiwa penduduk usia
10-19 tahun. Mereka ini pada tahun 2045 akan berada pada usia 35-44 tahun, dan 4554 tahun yaitu usia produktif. Mereka adalah generasi pemimpin masa depan bangsa,
pada tahun 2045 mereka akan tampil sebagai pimpinan pada semua tingkatan dan
daerah. Terdapat satu generasi yang harus disiapkan terutama pendidikannya untuk
dapat menghasilkan satu generasi sebagai warganegara yang baik. Mereka adalah
generasi emas yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga menjadi pemimpin
bangsa yang baik pula. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita menyiapkan satu
generasi masa depan.
Kedua, dilihat dari perspektif ekonomi, data McKinsey Global Institute
September 2012 mengenai The Acrhipelago Economy: Unleashing Indonesia‟s
Potential menyebutkan bahwa ke depan Indonesia akan menjadi salah satu negara
dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Saat ini kita berada dalam posisi 16 besar dunia
dengan penduduk terampil sebesar 55 juta jiwa, dan pada tahun 2030 Indonesia akan
berada dalam posisi 7 besar dunia. Dan untuk itu dibutuhkan 113 juta tenaga
terampil15. Perkembangan positif ekonomi Indonesia ke depan dan tantangan sumber
daya terampil yang dibutuhkan menyiratkan pentingnya menyiapkan sumber daya
manusia yang dibutuhkan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga yang
memiliki karakter dan moral yang kuat. Mengapa ? Karena pertumbuhan ekonomi
yang terjadi ternyata belum diikuti oleh menurunnya tingkat kemiskinan. Tingginya
angka rasio gini dalam tiga tahun terakhir 2011-2013 yaitu disekitar 0.41316
menunjukkan bahwa pemerataan dan keadilan masih menjadi salah satu masalah
penting Indonesia ke depan. Ke depan perlu dipersiapkan warganegara tidak hanya
cerdas dan terampil, tetapi juga warganegara yang partisipatif dalam membangun
kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
Kebutuhan terhadap penguatan etika kewarganegaraan
Salah satu persoalan penting yang terkait dengan etika kewarganegaraan
adalah masalah pembangunan karakter bangsa. Nation and character builing telah
menjadi salah satu agenda pembangunan sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini
bahkan ke depan. Indonesia sesungguhnya memiliki memiliki sistem kemasyarakatan
dan kebudayaan yang secara konstitutif telah dirumuskan di dalam nilai-nilai
Pancasila. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir melalui berbagai pemberitaan media
cetak dan atau elektronik dan pengalaman empirik bersama dapat didengar, diamati
dan bahkan dialami keprihatinan dan kekuatiran terhadap gejala-gejala yang
menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah etika kewarganegaraan
yang sangat serius. Sikap dan perilaku koruptif sudah membudaya dan bahkan sudah
menjadi suatu ordinary crime. Indonesia masih tergolong sebagai negara terkorup
Kurikulum 2013, Tangerang, Jakarta, April 2014
15
Raoul Oberman, Richard Dobbs, Arief Budiman, Fraser Thompson, Morten Rosse, The
Archipelago Economy: Unleashing Indonesia‟s Potential, McKinsey Global, Institute,
Septermber 2012, www.mckinsey.com (diakses 24 February 2015).
16
Badan Pusat Statistik, Rasio Gini Menuurt Provinsi Tahun 1999-2013, www.bps.go.id
(diakses, 24 Feburari 2015.
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didunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2014 menunjukkan bahwa posisi Indonesia
berada pada peringkat 107 dari 174 negara di dunia, dan masih berada di bawah
negara-negara Asean lainnya seperti Singapore, Malaysia, Philipines, dan Thailand
(lihat tabel 1).
Tabel 1
Index Persepsi Korupsi Tahun 2014: Ranking Indonesia dan ASEAN dari 174 negara
di dunia17
Rank
7
50
85
85

Negara
Singapore
Malaysia
Philipines
Thailand

Score
84
52
38
38

Rank
107
119
145
156

Negara
Indonesia
Vietnam
Laos
Myanmar

Score
34
31
25
21

Dilihat dari kehidupan demokrasi, posisi Indonesia juga masih belum cukup
menggembirakan. Laporan hasil survey The Democracy Ranking Association
mengenai indeks demokrasi 2014 menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada
peringkat 65 dari 112 negara di dunia, juga masih berada di bawah Singapore pada
peringkat 39, Philipines dengan peringkat 50, dan Thailand peringkat 65. Malaysia
masih di bawah Indonesia dengan peringkat 7918. Beberapa indikator penting dari
indeks demokrasi yang diukur adalah proses pemilihan dan pluarilisme, berfungsinya
pemerintahan dalam perlindungan hak-hak demokrasi warganegara, partisipasi politik,
budaya atau kultur politik, dan kebebasan atau kemerdekaan warganegara (civil
liberty) dalam melaksanakan hak asasi terutama hak berdemokrasi.
Jaminan kemerdekaan yang erat terkait dengan hak-hak demokrasi adalah hak
untuk merdeka dari rasa ketakutan, dan terjaminnya keamanan setiap warganegara.
Terhadap jaminan keamanan ini pun Jakarta sebagai Ibukota negara termasuk sebagai
kota yang paling tidak aman dari 50 kota di dunia. Tabel 3 berikut ini merupakan
laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2015 yang menunjukkan posisi lima
kota teraman dan lima kota paling tidak aman dari 50 kota di dunia. Salah satu
indikator penting yang diukur adalah Personal security disamping indikator lainnya
seperti infrastructure security, health security dan digital security. Kekerasan terhadap
perempuan dan anak, aksi pembegalan, perampokan sudah menjadi fenomena yang
menakutkan, tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga sudah merambat ke kota-kota
dan daerah-daerah.

17

Transparency International Report 2014, Corruption Perception Index 2014,
www.transparency.org/cpi /2041/results (diakses, 24 Februari 2015).
18
Campbell David F.J., Thorsten D Barth., Paul Polzibauer., George Polzibauer, 2015, Global
Democracy Ranking: The Quality of Demoracy in the World, The Democracy Ranking
Association, Vienna, Austria www.democracyranking.org/wordpress (diakses 25 Februari
2015).
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Rank
1
2
3
4
5

Tabel 3
The Safe Cities Index 2015: Posisi Jakarta dari 50 kota di dunia19
Kota paling aman
Score Rank
Kota paling tidak
Score
aman
Tokyo
85.43
46
Riyadh
57.09
Singapore
84.61
47
Johanesburg
56.26
Osaka
82.36
48
Ho Chi Minh City
54.93
Stockholm
80.02
49
Teheran
53.78
Amsterdam
79.19
50
Jakarta
53.71

Kondisi-kondisi faktual empirik tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan
yang sangat mendasar yaitu gejala yang menunjukkan semakin melemahnya
penghayatan akan etika kewarganegaraan baik dilihat pada dimensi hermeneutic yaitu
dimensi penghayatan akan nilai-nilai kultural dalam konteks tantangan kekinian dan
masa depan, maupun dilihat dari dimensi homeostetik yaitu penghayatan akan nilainilai etika dalam membangun kehidupan bersama, dan dalam hubungan individu
dengan komunitas ataupun masyarakat di lingkungannya. Pengembangan dan
penguatan kedua dimensi etik kewarganegaraan ini sangat diperlukan sehingga dapat
ditingkatkan peran fungsional warganegara terutama dalam rangka hak warganegara
(citizenship rights) dan kewajiban warganegara (citizenship obligation) baik pada
tataran individual maupun tataran masyarakat.
Kebutuhan dan penguatan Kompetensi Keragaman Budaya
Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk baik agama, bahasa, adat
istiadat maupun budaya. Perbedaan dan keragaman itu di satu sisi merupakan kekayaan
dan kekuatan bangsa tetapi disisi lain keragaman budaya tersebut apabila tidak dapat
dikelola dengan baik, berpotensi untuk menimbulkan disintegrasi bangsa; dan
pengalaman empiric selama ini menunjukkan adanya bahaya-bahaya disintegrasi
bangsa yang dipicuh oleh gesekan-gesekan yang bersifat rasial.
Teramati realitas mengenai pencideraan terhadap budaya, seperti
perusakan hak hidup komunitas minor, konflik horisontal yang terjadi di
berbagai daerah, dan kebijakan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan
dalam keseragaman yang represif. Berbagai realitas pencideraan budaya
tersebut merefleksikan lemahnya pengakuan terhadap keragaman budaya
yang ada. Tidak cukup hanya memahami akan adanya keragaman budaya.
Tetapi yang sangat diperlukan adalah pengakuan atau yang oleh Charles
Taylor disebut dengan The politic of recognation terhadap keragaman
budaya yang dimiliki oleh setiap komunitas budaya. Lemahnya pengakuan
terhadap keragaman hak komunitas budaya tersebut menyebabkan
ketidakadilan20.
19

A Report by The Economist Intelligence Unit, The Safe Cities Index 2015. Assesssin g Urban
Security in the Digital Age, www.safecities.economist.com, diakses 26 Febturai 2015).
20

Sjamsi Pasandaran, 2008, Pengembangan Pendidikan Multikultural damam
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Dalam konteks pengakuan terhadap keragaman budaya, diperlukan kompetensi
keragaman budaya atau cultural diversity competence. Para ahli seperti Mikel Hogan
Gracia mendefisinikan cultural diversity competence as the ability to function with
awareness, knowledge, and interpersonal skills when engaging people of different
backgrounds, assumptions, beliefs, values, and behaviors21. Kompetensi keragaman
budaya akan mendorong setiap warganegara dan juga pemerintah mengembangkan the
politics of recognition22 terhadap keragaman budaya yang dimiliki dalam rangka
harmonization in diversity23. Kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pengembangan
kompetensi keragaman budaya tersebut menempatkan PKn sebagai salah satu pilar
pendidikan yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan sudah harus mampu
menghasilkan warganegara yang memiliki kompetensi keragaman budaya.
Kebutuhan akan pembentukan wargenagara dalam perspektif global
Globalisasi dan tantangan kehidupan di abad ke 21, mengimperasikan
pentingnya menyiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045 untuk menjadi
warganegara yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk hidup dalam suatu
tatanan masyarakat global. Kompetensi tersebut diperlukan dalam menyikapi berbagai
isyu global saat ini dan ke depan. World Economic Forum mengemukakan sejumlah
Global Risk 2015 yang menjadi perhatian dunia baik geopolitical risk, societal risk,
environmental risk maupun technological risk. Ke depan dunia global akan
menghadapi tantangan seperti interstate conflict, state collapse or crisis, failure of
national government, terrorist attacts, water crisis, profound social instability, food
crisis, extreme weather events, natural catastrophes, cyber attacts, and or misuse of
technologies24. Pendidikan kewargenagraan harus menjadi bagian penting dari upaya
pendidikan dalam bersama-sama menyelamatkan dunia dari berbagai krisis-krisis
tersebut. Oleh sebab itu, Unesco dalam konteks Education For All (EFA) menempatkan
salah satu isyu penting dalam penyiapan generasi masa depan, dan dalam menghadapi
tantangan global ke depan adalah Global Citizenship Education (GCE) yang ditujukan
untuk membangun kehidupan masyarakat global yang penuh kedamaian (peaceful),
toleran (tolerant), dan masyarakat yang inklusif (inclusive society)25.
Dalam konteks kehidupan masyarakat regional, Indonesia pun menghadapi
tantangan terutama ketika Indonesia menjadi bagian penting dari Asean Community.
Sebagai anggota masyarakat ASEAN, Indonesia ditantang untuk bersama-sama
Meperkuat Kompetensi Keragaman Budaya, Makalah Konaspi VI Undhiksa Bali, Nopember
2008, h. 2-3.
21

Mikel Hogan-Gracia, 2003, The Four Skills of Cultural Diversity Competence: A Process for
Understanding and Practice (2nd edition) Wadsworth Pub Co
22
Charles Taylor, The Politics of recognition, www.elplandehiram.org/documentos/ (diakses 4
Maret 2015)
23
James A. Banks, 2003, Diversity Within Unity: Essential Principles for Teaching and
Learning in a Multicultural Society, http://www.newhorizons.org/strategies/multicultural
24
Wolrd Economic Forum, Global Risk 2015, Insight Report, 10 th Edition,
www.weforum.org/report (diakses 5 Maret 2015).
25
Unesco, 2014, Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the
Twenty-first Century, Uneso, www.unesdoc.unesco.org (diakses 26 Februari 2015), p. i.
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membangun pilar-pilar bangunan masyarakat Asean ke depan baik political security
pillar, economi pillar, maupun socio-cultural pillar26. Melalui ketiga pilar tersebut
hendak dibangun suatu masyarakat ASEAN yang menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi, keadilan sosial, perdamaian, keamanan bersama, solidaritas atas dasar
kemanusiaan, penegakkan dan perlindungan hak-hal asasi manusia, keadilan dan
pemerataan ekonomi atau pembangunan ekonomi yang lebih adil. Tantangan bagi PKn
adalah PKn harus dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi emas yang akan
hidup dalam suatu komunitas masyarakat ASEAN dan bahkan masyarakat global.
Menghadapi berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan diatas, pertanyaan
yang sangat mendasar yang harus dapat dijawab, setidaknya yang dapat direkomendasi
melalui seminar AP3KnI ini adalah PKn yang seperti apa yang hendak dikembangkan
dalam menyiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045 nanti? Terhadap pertanyaan
ini, terdapat beberapa masalah mendasar yang dicoba dikemukakan melalui makalah
ini sebagai bahan diskusi bersama. Setidaknya terdapat tiga masalah yang kami nilai
urgen untuk dibahas bersama.
1. Masalah Politik Pendidikan terhadap PKn. Pertanyaan yang perlu dikemukakan
adalah bagaimana memperkuat komitmen pemerintah dalam memposisikan PKn
sebagai salah satu pilar pendidikan dalam konstelasi pendidikan nasional.
Kelemahan yang teramati dari pengalaman empirik selama ini ialah ketika PKn
menjadi instrument kepentingan politik pemerintah yang berkuasa, sehingga PKn
menjadi sesuatu yang indoktrinatif dan hegemonitatif. Bahkan dikuatirkan
terdapat kecenderungan ―marginalisasi‖ dalam arti ―menomorduakan‖ PKn
dibandingkan dengan mata pelajaran lain.
2. Perlukah dilakukan semacam rejuvenasi (penyegaran kembali) paradigma PKn?
Sejauhmana paradgima PKn selama ini memiliki signifikansi dan relevansi
dengan perkembangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan?
3. Penguatan Praksis PKn. Kelemahan PKn selama ini jsuteru terletak pada praksis
sebagai suatu proses implementasi baik aspek kurikulum, pembelajaran, maupun
penilaian. Terdapat permasalahan-permasalahan kurikuler yang teramati secara
empiric seperti masalah civic knowledge, civic skill, ataupun core values PKn
yang hendak dikembangkan dan yang harus dikuasai oleh siswa dan guru-guru.
Pembelajaran yang bersifat direktif dan kurang mendorong pembentukan civic
knowledge, civic skill ataupun disposition and attitude. Demikian juga dengan
proses penilaian yang bertumpuh pada aspek kognitif dan kurang pada
pengukuran keterampilan dan sikap.
Pembahasan.
Penguatan Politik Pendidikan terhadap PKn
Pendidikan terutama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu berkaitan
dengan politik pemerintah dalam menyiapkan warganegara yang baik. Setiap
26

Chiam Heng Keng, Human Right Commision of Malaysia (SUHAKAM), The Three Pillars of
the ASEAN Community: Commitment to the Human Rights Process. paper pada 5th Roundtable
Discussion on Human Rights In ASEAN Towards an ASEAN Human Rights System, December
2009, www.suhakam.org )diakses 4 Maret 2015.
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pemerintahan negara manapun di dunia ini mempunyai kepentingan dengan
pembentukan warganegara yang baik. Pembentukan warganegara yang baik berkaitan
erat dengan cita-cita ideologi setiap negara seperti keadilan dan kemakmuran,
demokrasi, warganegara yang partisipatif, cerdas, dan terampil. Kepentingankepentingan ideologis tersebut mempunyai peranan dan bahkan memberi pengaruh
terhadap pengembangan PKn oleh setiap pemerintah. David E Purpel dalam bukunya
The Politics of Character Education mengemukakan pengaruh penting ideologi dalam
pembentukan karakter warganegara melalui PKn. Dalam perspektif historis, David
Purpel melihat bahwa dalam upaya pengembangan PKn di banyak negara, gerakan
ideological and political lebih kuat dari perdebatan curricular and instructional
matters27.
Hubungan yang sangat erat antara politik dengan PKn, digambarkan oleh Joel
Westheimer dan Joseph Kahne ibarat pedang bermata dua. Dalam tulisannya tentang
Educating the “Good Citizen: Political Choices and Pedagogical Goals28, bahwa
pembentukan warganegara yang baik merupakan pilihan politik yang sudah harus
menjadi tujuan pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah PKn. Oleh sebab itu
pengembangan PKn bagaimana pun juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan
politik yang menjadi pilihan politik setiap pemerintah yang sedang berkuasa.
Hubungan yang kuat itu setidaknya terlihat pada hasil penelitian Frances L. Kidwell29
yang menemukan bahwa politik terutama kebijakan negara atau pemerintah
berpengaruh terhadap mutu PKn. Pengaruh kebijakan tersebut terutama pada tataran
implementasi dan mutu hasil belajar PKn. Melihat hubungan yang demikian erat dan
yang tidak dapat dihindari antara kepentingan politik dan PKn, terdapat beberapa hal
yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, penguatan core values yang menjadi dasar dan ideologi negara dan
pemerintah untuk menjadi pedagogical goals PKn. Setiap negara mempunyai core
values yang menjadi fundamental ideas yang menjadi pilihan politik dan tujuan
pendidikan termasuk tujuan PKn. Indonesia telah memiliki nilai-nilai utama yang
menjadi dasar dan sekaligus ideologi negara yang terkristal di dalam nilai-nilai
Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi basic civic values30. Di Amerika
yang sangat terkenal dengan demokrasi, menjadikan democratic values seperti life,
liberty, the pursuit happiness, justice, equality, diversity truth, soverignity31 sebagai
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nilai-nilai demokratik yang harus diajarkan melalui civic education di sekolah-sekolah.
Australia misalnya mengembangkan critical citizenship, Hongkong dengan
nationalism, di Malaysia dikenal dengan Rukun Negara yang berisi kurang lebih 16
nilai-nilai utama yang hendak dikembangkan antara lain seperti compassion, humility,
self-reliance, respect, love, justice, freedom32. Singapore sebagai salah satu negara
maju di ASEAN menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrument fundamental
bagi kemajuan negara dan pembangunan karakter. Jasmine Boon Yee dan Murray Print
menulis posisi pendidikan dalam rangka nation and character building sebagai
instrument fundamental sebagai berikut :
In the developmental state, education as an instrument is is fundamental and
powerful because it straddles both cultural-symbolic and civic-instrumental
dimensions of nation-building. Education not only provide high level
technical skills and knowledge for economic development, it alson develops
attitudes and motivation in individuals which ensure continuing collective
commitment to active participation in the goals of national development33
Kedua diperlukan komitmen yang kuat untuk memperkuat basic civic values di
dalam kehidupan bersama. Komitmen itu harus menjadi komitmen bersama baik
pemerintah dan negara, individu, masyarakat, dan berbagai institusi politik,
pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Teramati gejala melemahnya komitmen
bersama terhadap Pancasila sebagai basic values dan bahkan disorientasi dan belum
dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai
budaya bangsa, dan ancaman terhadap integritas bangsa34.
Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah pada tataran implementasi. Kebijakan
pemerintah itu terutama terkait dengan pengembangan standar mutu, kurikulum, dan
pengembangan kemampuan professional (professional development), dan kebijakan
pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat termasuk dukungan berbagai
institusi baik institusi politik, sosial, budaya, pemerintahan, maupun keagamaan.
Rejuvenasi Paradigma PKn
Dalam menyiapkan generasi emas Indonesia, rejuvenasi paradigma PKn
tampaknya sangat diperlukan karena paradigma merupakan theoretical frame work
atau view of how things work dalam keseluruhan upaya pengembangan dan
implementasi PKn. Gambar 1 berikut ini
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Gambar 1 Paradigma Pkn dalam menyiapkan generasi emas Indonesia35
menjelaskan bahwa pengembangan PKn ke depan hendaknya didasarkan pada core
values yang bersumber pada Pancasila dan UUD 45, dalam rangka pembentukan
warganegara yang baik dalam arti memiliki civic knowledge and intelligent, civic
disposition, civic skill and participation. Paradigma PKn tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Kedudukan Pancasila yang memuat nilai-nilai dasar bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pancasila yang memuat nilai-nilai dasar bermasyarakat berbangsa, dan bernegara
telah diterima dan menjadi dasar negara, pandangan hidup, sekaligus ideologi negara
mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam PKn. Pancasila dengan
demikian memuat landasan etik, moral, dan sekaligus menjadi landasan dan dasar
pengembangan praksis PKn baik dalam rangka pengembangan dimensi hermeneutic
maupun dimensi homeostatic dari etika kewarganegaraan. Dimensi hermenetik
penting dalam rangka pengembangan core values seperti equality, liberty, and justice36
sebagai nilai-nilai filosofis, dan bagi Indonesia core values itu adalah Pancasila.
Dimensi homeostatik penting dalam rangka pengembangan dimensi horisontal yang
menyangkut relasi antara kepentingan individu dan masyarakat, menyangkut hak dan
kewajiban.
2) PKn sebagai pilar pembangunan karakter bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan esensinya adalah pendidikan nilai, dan sudah
harus ditempatkan sebagai pilar pendidikan dalam rangka pembangunan karakter
bangsa. Di Singapore pendidikan karakter dijadikan sebagai jantung sistem pendidikan.
Character and citizenship education has always been at the heart of Singapore‟s
education system37. Terdapat core values seperti responsibility, respect, integrity,
care, resilience, harmony38 yang harus menjadi isi PKn (mereka menyebutnya
35
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citizenship education).
Dalam rangka pembangunan karakter bangsa, PKn seyogianya harus menjadi
instrumen utama dalam pembangunan pilar-pilar karakter (pillars of character) yang
berbasiskan nilai-nilai Pancasila. Pilar-pilar karakter merupakan nilai-nilai etik yang
menjadi preferensi atau rujukan dalam setiap pengambilan keputusan ataupun pilihan.
Pilar-pilar karakter merupakan standar perilaku etik, dan penting bagi pengembangan
diri karena nilai-nilai etik itu akan menjadi sifat dasar seseorang seperti kejujuran,
kerja keras, peduli, bertanggungjawab, dll.
3) PKn sebagai pilar pembangunan demokrasi konstitusional bangsa.
Sejak bergulirnya reformasi yang berujung pada kejatuhan rezim pemerintahan
Soeharto, terdapat arus kuat tuntutan dan kebutuhan akan pembangunan demokrasi
konstitusional bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting karena Indonesia merupakan
salah satu negara demokrasi yang besar. Sebagai negara yang sangat majemuk,
Indonesia membutuhkan pengakuan terhadap hak-hak demokrasi konstitusional. Dalam
konteks masyarakat multicultural dan globalisasi Thomas Fleiner dan Lidija Basta
Fleiner melihat bahwa telah terjadi perubahan paradigma terhadap teori-teori atau
paham tentang negara, hubungan negara dengan warganegara terkait dengan hak asasi
manusia, fungsi-fungsi pemerintahan, serta tantangan ke depan yang harus dihadapi.
Keduanya mengemukakan sejumlah pertanyaan baru terkait dengan fungsi dan
kedudukan serta peran suatu negara dalam hubungannya dengan warganegara seperti
masalah majority principle and multiethnic, state structure and the fundament of
legitimacy, rasional human being, the world image of the networks, dan masalah
hubungan antara national economy and global economy39.
Saat ini dan ke depan, pembangunan demokrasi konstitusional menjadi
kebutuhan yang sangat mendasar bagi Indonesia. Berbagai praktik demokrasi yang
dilakukan sejak bergulirnya reformasi hingga saat ini, masih menunjukkan bahwa kita
masih terus berjuang untuk membangun demokrasi konstitusional yaitu demokrasi
yang dibangun, dikembangkan, dan dilaksanakan berdasarkan sendi-sendi
konstitusional UUU 1945. Terdapat sejumlah pilar-pilar demokrasi konstitusional
yang harus dibangun berdasarkan konstitusi UUD 45 seperti (1) demokrasi yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) demokrasi yang menghargai harkat dan
martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia, (3) demokrasi yang mencerdaskan
kehidupan bangsa, (4) demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
bangsa, (5) demokrasi yang berkedaulatan rakyat, (6) demokrasi yang berdasarkan
hukum dan rule of law, (7) demokrasi yang memajukan budaya dan peradaban, dan (8)
demokrasi yang memajukan keadilan dan kesejahteraan. Semua ini merupakan pilarpilar demokrasi konstitusional yang harus dibelajarkan dan dibangun melalui PKn.
4) PKn dalam konteks perwarisan nilai-nilai budaya bangsa dan
pembentukan identitas bangsa
Indonesia adalah suatu bangsa yang sangat pluralistik dan memiliki kekayaan
budaya yang sangat luar biasa banyak dan besar. Kekayaan budaya bangsa ini
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mempunyai implikasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kekayaan budaya itu di satu sisi dapat menjadi modal dasar dan kekuatan
bagi pembangunan nasional, tetapi di sisi lain apabila tidak terkelola dengan baik akan
berpotensi yang mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Nilai-nilai budaya itu akan
menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu dan sosial, dan kekuatan yang
mengintegrasi baik kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan. Nilai-nilai budaya itu
pada gilirannya akan menjadi identitas bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi perwarisan
nilai-nilai budaya dalam rangka pembentukan identitas budaya dan bangsa. Negaranegara maju seperti Singapore menempatkan national and cultural identity sebagai
core values dari Citizenship Education40 Singapore. Demikian juga dengan negaranegara maju di Eropah dalam rangka pewarisan nilai-nilai budaya dan pembentukan
identitas menempatkan cultural and historical sebagai salah satu dimensi penting
Citizenship Education41. Bagi Indonesia, pewarisan nilai-niai budaya ini sangat
penting untuk memperkuat identitas budaya dan bangsa dalam konteks pengaruh nilainilai yang didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi serta globalisasi.
5) PKn dalam konteks pendidikan warganegara global.
Globalisasi disadari membawa implikasi yang sangat penting dalam
keseluruhan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi
menghadirkan ciri-ciri kehidupan yang menuntut perlu adanya pendidikan
kewarganegaraan yang mampu menyiapkan warganegara yang memiliki pemahaman
dan sikap bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat global, memiliki pandanganpandangan yang tidak dibatasi oleh batas-batas geopolitik negara, dapat berinteraksi
dan berkomunikasi serta memahami tata pergaulan dan dampak interaksi dan
komunikasi baik pada tataran nasional maupun internasional. Oleh sebab itu dalam
konteks warganegara global PKn sudah harus mampu menyiapkan warganegara agar
memiliki civic literacy dengan keterampilan-keterampilan seperti critical thinking
skills, participatory skills, communication skills, problem solving skills, and respectful
of human rights42. Tentang civic literacy Crikel F.L. Kidwell menulis sebagai berikut:
Civic literacy is one critical aspect of civic education that addresses the skill needed
for citizenship development43.
Penguatan Praksis PKn
Paradigma PKn yang dijelaskan di atas dapat merupakan kerangka berpikir atau
framework yang membutuhkan penguatan pada aras praksis atau implementasi.
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Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam penguatan praksis
PKn.
Pertama penguatan konsep dalam arti rekonseptualisasi PKn. Rekonseptualisasi
ini dipandang perlu mengingat telah terjadi perkembangan yang demikian cepat baik
terkait dengan isyu-isyu filosofis, teoretik, maupun isyu-isyu kontemporer terkait
dengan berbagai masalah baik pada tataran local, regional maupun global.
Rekonseptualisasi itu bersifat penguatan dan penyegaran tiga domain utama PKn yaitu
(1) penguatan civic knowledge berupa pengetahuan-pengetahuan dan informasi
fundamental yang diperlukan oleh seorang warganegara. Pengetahuan dan informasi
fundamental ini harus menjadi core concept PKn yang akan dikembangkan. Core
concept itu dapat berupa isyu-isyu filosofis dan teorektik PKN, kerangka keilmuan dan
akademik PKn, serta isyu-isyu kontemporer yang terkait dengan masalah-masalah
kewarganegaraan, sistem nilai, demokrasi, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan
lain-lain. (2) penguatan civic skills yaitu keterampilan fundamental yang diperlukan
oleh generasi emas Indonesia ke depan. Keterampilan-keterampilan itu dapat berupa
keterampilan dalam menganalis, menilai, dan memecahkan berbagai masalah baik
masalah yang terkait dengan kenegaraan, kemasyarakatan, maupun kewarganegaraan.
(3) penguatan civic virtue yang merupakan ciri atau sifat karakter yang harus menjadi
ciri atau sifat karakter generasi emas Indonesia. Sifat karakter ini penting untuk
menjadi identitas warganegara (civic identity), dan sekaligus identatitas bangsa (nation
identity). Rekonseptualisasi ini akan berimplikasi pada peninjauan kembali kurikulum
PKn.
Kedua penguatan prinsip-prinsip pedagogik PKn. Prinsip-prinsip pedagogi
sangat esensial sebagai dasar dan landasan pengembangan suatu pembelajaran. Prinsipprinsip ini memberikan landasan dan sekaligus kerangka pedagogic bagi
pengembangan pembelajaran. Berkenan dengan tantangan-tantangan ke depan, Unesco
memandang perlu adanya transformative pedagogy yaitu suatu model pedagogi yang
mampu mendorong terjadinya proses belajar transformatif (transformative learning).
Oleh Unesco, hakikat pedagogi transformatif dimaknai sebagai berikut:
…transformative pedagogy which helps to increase the relevance of education in and
out of classroom by engaging stakeholders of the wider community who are also part
of the learning environment and process44.
Dalam hubungan dengan pedagogi transformatif tersebut, Uneso mengemukakan
prinsip-prinsip global citizenship education, yang relevan untuk dikaji sebagai
referensi dalam upaya memperkuat praksis PKn ke depan sebagaimana gambar 2
berikut ini.
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Gambar 2. Principles of Global Citizesnhip Education45
Dari gambar 2, dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut relevan untuk
praksis PKn baik pada tataran lokal maupun global. Terdapat empat elemen utama
prinsip PKn ke depan (1) holism, (2) critical thinking, (3) value formation, and (4)
dialogue. Prinsip-prinsip pedagogi tersebut berpusat pada siswa, holistic dan mampu
menumbuhkan kesadaran tentang tantangan-tantangan yang dihadapi baik lokal,
regional, nasional maupun global, memiliki kepedulian serta tanggungjawab kolektif
terhadap kehidupan bersama. Prinsip dialog dalam arti mendorong sikap terbuka
terhadap berbagai gagasan dan ide baru, menumbuhkan sikap respek terhadap orang
lain baik gagasan maupun prestasi, dan mampu mendorong proses belajar mengajar
yang menumbuhkan sikap partifipatif dan demokratis. Prinsip value formation
dipahami sebagai prinsip pedagogi yang mendorong pengakuan terhadap nilai-nilai
yang menjadi akar budaya, kebijakan nasional dan internasional terutama nilai-nilai
yang menjadi consensus baik nasional maupun internasional. Prinsip critical thinking
adalah prinsip pedagogi yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang terorientasi pada pemecahan masalah.
Ketiga, penguatan sekolah sebagai lingkungan belajar. Sekolah harus menjadi
lingkungan bagi proses pembudayaan dan pembentukan nilai-nilai karakter, dan
sekolah harus menjadi lingkungan belajar berdemokrasi. Dalam konteks pembentukan
karakter, sikap dan nilai praksis PKn tidak berlangsung daam kevakuman, tetapi
45
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berlangsung dalam suatu lingkungan komunitas sekolah. Oleh sebab itu untuk
memperkuat praksis PKn, sekolah harus disiapkan untuk menjadi bagian penting dari
lingkungan belajar PKn.Terry Lovat dan Ron Toomey mengemukakan suatu model
optimalisasi sekolah menjadi lingkungan belajar dalam kontkes pendidikan nilai yang
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Optimalisasi Sekolah dalam memperkuat Prasis PKn46
Dari gambar 3, dapat dijelaskan bahwa terdapat empat elemen yang dapat
mendorong efektivitas praksis PKn sebagai pendidikan nilai di sekolah. Pertama
sekolah harus memiliki visi yang memuat nilai-nilai rujukan yang menjadi ciri kualitas
sekolah. Dalan konteks ini sekolah sudah harus memiliki civic education mission of
school yang menjadi core values sekolah seperti mendidik siswa menjadi warganegara
yang bertanggungjawab, partisipatif, dan demokratis. Kedua, leadership dalam arti
kepemimpinan baik kepala sekolah, guru, dan atau di antara siswa itu sendiri. Makna
penting dari kepemimpinan ini adalah keteladanan dalam proses pembentukan nilai dan
watak di dalam diri siswa dan bahkan komunitas sekolah. Ketiga, sekolah harus
mampu menjadi lingkungan yang dapat mendeteksi dan mereduksi pengaruh-pengaruh
luar dalam proses pembentukan nilai dan karakter. Keempat, sekolah harus memiliki
akuntabilitas institusi sehingga dipercaya baik oleh siswa, orang tua maupun
masyarakat. Untuk memperkuat elemen-elemen tersebut diperlukan kebijakankebijakan sekolah yang mampu mendorong peningkatan kualitas proses belajar siswa,
meningkatkan lingkungan sehingga terjadi proses belajar kondusif dan sehat, menjamin
penerapan prinsip-prinsip pedagogi yang efektif, efisien, dan obyektif dengan
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan sekolah.
Simpulan
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Disadari bahwa upaya pengembangan PKn dalam mempersiapkan generasi emas
merupakan suatu upaya yang mulia, namun tidak mudah dan membutuhkan kerjasama
dari semua komunitas PKn terutama melalui wadah AP3KnI, komunitas akademik,
pemerintah, masyarakat dan terutama stakeholder sekolah dan guru serta orang tua.
Seminar seperti ini akan sangat bermanfaat dan menjadi media bersama untuk bertukar
pengalaman bagaimana mengembangkan PKn ke depan.
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PENGEMBANGAN CIVIC INTELLEGENCE
BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR
Oleh,
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd47 dan Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum48

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.
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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, 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 sekolahsekolah 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
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membawa muatan misi pembinaan soft skills bagi para peserta didik. Akan tetapi satu
hal yang harus 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 masing-masing 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 nilainilai 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 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)
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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 kekhawatirankekhawatiran (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 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 nilainilai 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
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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 nilainilai 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 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
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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.
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
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dengan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangan civic intellegence
pada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah 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 guru-guru, 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 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
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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.
Tabel 1 Profil Civic Intellegence
Aspek
civic Koefisien
No.
Kategori
Keterangan
Intellegence
persentasi
1
Civic knowledge
52,8%
Sedang
2

Civic disposition

49,1%

Rendah

3

Civic skills

48,3%

Rendah

4

Civic confidence

42,8%

Rendah

5

Civic commitment

46,8%

Rendah

6

Civic competence

35,7%

Rendah

7

Civic culture

36,6%

Rendah

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.
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.
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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 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
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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. Sekurangkurangnya 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 sekolah-sekolah 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 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
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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 sehari-hari (fiqih yaumiyyah). Realitas di lapangan menunjukkan
bahwa siswa pada sekolah dasar di 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 kajiankajian 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 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
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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 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 pengarahan-pengarahan oleh tim pembina. Kegiatan berlangsung
berulang-ulang hingga 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-
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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.
Simpulan
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 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.
Saran
Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu upaya
peningkatan pemahaman guru PKn sekolah dasar mengenai pentingnya kegiatan ekstra
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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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Pendahuluan
Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan
karakter (nation and character building) merupakan komitmen nasional yang telah
lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia. Adalah Presiden Sukarno tokoh yang pertama kali melontarkan pentingnya
masalah nation building ini dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957. Ketika
itu, character building dikaitkan dengan nation building dan perjuangan pembebasan
Irian Barat dari penjajah Belanda (Sukarno, 1965:498).
Di era ‗reformasi‘, wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter
meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat
pluralis yang demokratis. Akan tetapi, setelah hampir sewindu, kelihatannya harapan
ini tidak begitu tampak, terkecuali pada aspek kebebasan berkespresi dimana
kesempatan yang tersedia memang jauh lebih luas (tidak terkekang) dibandingkan
dengan kesempatan pada masa rezim otoriter. Di lain pihak, di era ‗transisi demokrasi‘
bangsa Indonesia justru dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi
kewarganegaraannya, seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi
dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan
multikulturalisme. Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan
berat dalam revitalisasi cita sipil, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan
(Kalidjernih,2008:128).
Tantangan besar ke depan lainnya bagi bangsa Indonesia adalah menumbuhkan
budaya dan kehidupan demokrasi (cultural democracy) pada berbagai komponen
masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara
hidup yang demokratis adalah salah satu tantangan mendasar bagi sistem pendidikan
nasional. Khusus ihwal keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada tataran
kurikuler, baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya sengaja
dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan
demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan
utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat,
seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian
sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir
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kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra
dan Budimansyah,2007:192).
Di Indonesia, sekolah telah diberikan tanggung jawab dalam upaya
pembangunan karakter sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran PKn. Sejak
masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1962 sampai sekarang, PKn mengalami
berbagai perubahan baik nama, orientasi, substansi, maupun pendekatan
pembelajarannya. Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1962 dikenal adanya mata
pelajaran Civics (Kewarganegaraan) yang tujuan dan isinya berorientasi pada substansi
Manipol dan USDEK yang sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik.
Pada kurun berlakunya Kurikulum 1968 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan
Kewargaan Negara yang isinya mencakup Civics (pengetahuan kewargaan negara),
ilmu bumi Indonesia, dan sejarah Indonesia (untuk sekolah dasar); dan mata pelajaran
Kewargaan Negara (untuk SLP dan SLA). Tujuan dan muatannya berorientasi pada
substansi UUD 1945 dan TAP MPRS serta perundangan lainnya, dengan pendekatan
pembelajaran yang juga masih bersifat indoktrinatif (Soepardo, dkk, 1960).
Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti
dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi
konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini mestinya
merupakan kebangkitan PKn untuk memposisikan dirinya sebagai faktor penghela
pembangunan karakter bangsa agar dapat menyiapkan warganegara muda yang
memiliki karakter ke-Indonesiaan.
Membangun Karakter Ke-Indonesiaan
Peradaban modern yang sedang kita jalani dewasa ini lahir dari ibu kandung globalisasi
ternyata menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Eric Fromm (1997:24-30)
mencoba menjelaskan persoalan tersebut dengan mengambil contoh dari
perkembangan Eropa sebagai kawasan dengan peradaban modern. Tema sentral
perkembangan peradaban modern ini menurut pendapatnya adalah timbulnya
kebebasan (freedom), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level
individu kebebasan itu diawali timbulnya self (diri) dalam proses individuation, ialah
lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya ―tali ari-ari‖ sampai mulai timbulnya rasa
keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan ‗aku‘ dengan
‗engkau‘. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya (atau adanya tali-tali
tadi), memberikan kepada individu perasaan aman (security feeling), perasaan
kebersatuan (belongingness) dan perasaan bahwa ia mengakar (rooted) pada sesuatu.
Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu yang
berganti
dengan
kekhawatiran
(anxiety),
ketidakberdayaan
(powerless),
kemenyendirian (aloneless), keterombang-ambingan (uprootedness), keraguan (doubt)
yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (hostility). Siklus individuasi
itu terjadi pada setiap individu, pada setiap saat, dan di setiap tempat.
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Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses
individuation sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat Barat merupakan hasil
perjuangan, yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level
individu, kebebasan ini juga berupa putusnya tali-tali terhadap segala macam
kekuasaan: gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu,
kebebasan atau putusnya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan (anxiety),
kehilangan kekuatan (powerless), kemenyendirian (aloneless), tidak mengakar
(uprootedness), keragu-raguan (doubt), dan permusuhan (hostility).
Melalui proses kebebasan itu, Fromm melukiskan timbulnya sistem
kapitalisme, yang terjadi pada abad ke-15 (abad pertengahan atau abad kegelapan) dan
abad ke-16 (abad Reformasi Gereja atau timbulnya Protestanisme). Kapitalisme pada
abad ke-15 mula-mula berkembang di Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah
menjadi jalur kegiatan perdagangan Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur (termasuk
Arab/Islam), sehingga kebudayaan Timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang
timbul adalah kapitalisme bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik
yang kuat (persaudaraan) dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital
berjalan sangat lambat. Walaupun demikian dalam sistem perdagangan tersebut kapital
telah berkedudukan sebagai majikan.
Sejak abad ke-16, yakni tatkala Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi
mencuat ke atas sebagai akibat lecutan Luther dan Calvin, mereka mendambakan
harta kekayaan (sebagai simbol keberhasilan). Ajaran mereka yang terpenting adalah
kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif
dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah
kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah
terjadinya perasaan tidak aman (insecurity feeling), kegelisahan (anxiety), kehilangan
kekuatan (powerless), dan sebagainya.
Dari analisis itu Fromm menyimpulkan bahwa disamping orang membutuhkan
kebebasan (freedom), ia juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau
submissiveness). Akibat kebutuhan submissiveness itu tidak terpenuhi, maka kebebasan
menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbulah mekanisme untuk melarikan diri dari
kebebasan atau escape from freedom berupa melukai diri sendiri (masochism), melukai
orang lain (sadism), melenyapkan objek atau saingan (destructiveness), dan mengekor
secara serempak (automaton). Dengan demikian kapitalisme Barat dan masyarakat
modern sebagaimana diterangkan Fromm berujung pada dimilikinya karsa (will) yang
kuat (seperti kemandirian, percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula
masyarakat yang goyah yang ditandai tiadanya ketenangan batin (insecurity feeling)
akibat melupakan nilai-nilai agama (Budimansyah,2004:27).
Kekecewaan akan peradaban modern telah menghasilkan suatu impian untuk
menyiptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru, misalnya Giddens dalam
―The Third Way‖ (1998), Etzioni dalam ―The Spirit of Community‖ (1993), Robert
Bellah dalam ―The Good Society‖ (1999). Namun demikian, sampai akhir abad ke-20,
sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang sukarela dan mandiri
(seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik), peradaban manusia di dunia
masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan lingkungannya. Ternyata
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kunci dari kesejahteraan manusia bukan semata-mata terletak pada terciptanya
hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, tetapi yang lebih mendasar
adalah moralitas baru (baca: karakter baru) perlu dihembuskan kedalam sistem modern
tersebut.
Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakan oleh Revolusi Prancis:
―liberte, egalite, fraternite‖ (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), tetapi sampai
saat ini tampaknya hanya ―kebebasan‖ yang diperoleh, sedangkan ―persamaan‖ masih
jauh tertinggl. Ini terutama disebabkan karena moral ―persaudaraan‖ hampir tidak
mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Rupa-rupanya hal
yang sama terjadi dalam reformasi kita. Semua golongan mabuk kebebasan, sementara
semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya persamaan dan
keadilan sulit untuk diwujudkan. Mengingat akan hal itu penulis berpendapat bahwa
inti dari karakter ke-Indonesiaan yang masih harus kita bangun dalam masyarakat kita
adalah ―persaudaraan‖ sebagai sikap moral baru.
Robert Bellah (1999), seorang sosiolog Amerika Serikat juga menekankan
pentingnya kebangkitan moral baru yang mampu melandasi pranata sosial dan
menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik antara masyarakat dan negara maupun
antarwarganegara sendiri. Ia mengatakan bahwa semua kejadian yang telah
merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihan-pilihan kita (social choices)
yang kemudian kita bakukan dalam pranata sosial. Untuk merombaknya perlu
dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini membutuhkan suatu sistem nilai,
karena semua pilihan memiliki landasan moral dan etika.
Kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh seorang
sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993) dengan
memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika
Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai keakuannya (individualisme)
yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai ke-kitaan yang bersifat
komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang
berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak).
Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat
kita yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hak-haknya
oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong mengidap
gejala “strong sense of entitlement‖ yaitu cenderung menuntut hak (bila perlu secara
paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum.
Etzioni (1993) menyadari terbentuknya masyarakat komunitarian hanya dapat
terwujud melalui suatu gerakan sosial yang sistematis. Itulah sebabnya ia bersama
kelompoknya mencanangkan kebulatan tekad gerakan ―komunitarian‖ sebagai berikut:
a. Kita harus mampu menyiptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu
kehidupan pribadi orang (sikap anti puritanisme).
b. Kita harus mempertahankan suatu ―hukum dan keteraturan‖ tanpa harus jatuh pada
suatu ―negara polisi‖ dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan
kekuasaan pemerintah.
c. Kita harus menyelamatkan kehidupan keluarga tanpa harus membatasi hak
anggotanya secara diskriminatif (misalnya memaksakan peran domestik kepada
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perempuan).
d. Sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa mengindoktrinasi anak
muda.
e. Kita harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan
saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
f. Kita harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan
hak-hak kita, tetapi justru sebagai perimbangan dari hak-hak yang kita peroleh.
Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu
ditanggung.
g. Perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada komunitas,
tanpa harus menjadi tumbal bagi kelompok. Oleh karena itu kerakusan individu
yang tanpa batas harus diganti dengan ―kepentingan pribadi‖ yang bermanfaat
secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
h. Kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua
warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.
Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh
Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menyiptakan moral baru, kehidupan
sosial, dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai
―kebersamaan‖, tanpa adanya puritanisme dan penindasan. Semangat mengembangkan
moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak
dari pemikiran Giddens dalam ―The Third Way‖ dimana ia memperjuangkan demokrasi
sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara
(Wirutomo,2001:19).
Konsep karakter ke-Indonesiaan yang saya maksudkan pada dasarnya mengacu
pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan
demikian merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri
terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak
individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral
hubungan antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang
menghasilkan kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa.
Mereposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan
Pada bagian akhir tulisan ini akan difokuskan pada keberadaan PKn dalam
konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warganegara dewasa. Anak adalah
warganegara hipotetik, yakni warganegara yang ―belum jadi‖ karena masih harus
dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya
(Budimansyah, 2007:11). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi
mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut
sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak
sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah
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mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di
antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi
konstitusional.
Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa PKn sangat penting untuk
mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Sebagaimana yang selama
ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi
dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson,
1998:2):
“...each new generation is a new people that must acquire the
knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of
private and public character that undergird a constitutional
democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word
and study and by the power of example. Democracy is not a "machine
that would go of itself," but must be consciously reproduced, one
generation after another”.
Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru
yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan
karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi
konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan
pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah ―mesin yang akan
berfungsi dengan sendirinya‖, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu
generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu, PKn seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas
yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif
dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan,
kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari
warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang
terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik,
pembuat kebijakan, dan anggota civil society lainnya, adalah mengkampanyekan
pentingnya PKn kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran
pemerintahan.
Sampai saat ini PKn sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta
praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui
koridor ―value-based education‖. Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun
atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah,2008:180).
Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang
bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara
Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua,
PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensidimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling
berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral
Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara
programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang
mengusung nilai-nilai (content-embedding values) dan pengalaman belajar (learning
experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan
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sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai,
konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
Namun sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan
(persekolahan maupun perguruan tinggi), PKn menghadapi berbagai kendala dan
keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental
(instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/dosen serta
keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (environmental
input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara
yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada
misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan
pada dampak instruksional (instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi
(content mastery) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya
saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik)
dan pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects) sebagai ―hidden curriculum‖
belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menyiptakan suasana kondusif dan
produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui
perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas
maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya
pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning) untuk mengembangkan
kehidupan dan perilaku siswa/mahasiswa.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis
untuk mendapatkan ―hands-on experience‖ juga belum memberikan kontribusi yang
signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan
perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.
Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan
sosial-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang
mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif,
afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum
mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti
menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.
Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKn juga
menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan
masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan
segala eksesnya. PKn yang secara paradigmatik sarat dengan muatan afektif namun
dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat
mujarab (panacea) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang
menyangkut perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah
seharusnya direspons dan diakomodasikan secara proporsional karena memang
pendidikan secara umum dan PKn secara khusus bukan hanya tanggung jawab
pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan
negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang
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berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.
Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia dihadapkan pada
berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang
bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang
program pendidikan yang mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global
tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk
secara bertahap dapat mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju
dalam bidang pendidikannya.
Simpulan
Untuk menjawab semua persoalan tadi penulis mengajukan sebuah gagasan
untuk mereposisi PKn kedalam tiga peran. Pertama, PKn sebagai program kurikuler di
lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun nonformal (luar
sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan
pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik
(smart and good citizen). Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa untuk mendidik
anak menjadi warganegara yang cerdas dan baik harus dilakukan secara sadar dan
terencana dalam suatu proses pembelajaran agar mereka 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. Proses pembinaan warganegara yang melibatkan aspek
psikopedagogis ini saya namakan pendekatan psycho-paedagogical development.
Kedua, PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan
sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perorangan maupun kelompok
sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif
secara cerdas dan bertanggung jawab. Pemikiran ini didasari oleh asumsi bahwa
kewarganegaraan bertalian dengan masyarakat, karena disamping secara historis
konsep tersebut tumbuh bersamaan dengan perkembangan identitas manusia sebagai
makhluk sosial politik, juga disebabkan oleh adanya usaha mewujudkan orde sosial
yang baik dan diharapkan (desirable) melalui penguatan nilai-nilai dalam masyarakat.
Karena yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan itu pranata
sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, maka masyarakat dan komunitas
dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi warganegara untuk ber-PKn (doing
PKn). Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat kita dewasa ini
menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial budaya ini dapat digolongkan
kedalam empat masalah dasar yang perlu menjadi agenda dalam gerakan sosio-kultural
kewarganegaraan, yakni masalah kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi.
Proses pembinaan warganegara yang melibatkan pranata sosial yang berunsurkan
sistem nilai dan norma ini saya namakan pendekatan socio-cultural Development.
Ketiga, PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para
penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik
yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (civic
knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan kebajikan kewarganegaraan
(civic disposition) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk
mengembangkan daya nalar (state of mind), bukan wahana indoktrinasi politik, dan
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sebagai suatu proses pencerdasan. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa peran
negara dalam membina warganegara tidak dapat dihilangkan dengan menguatnya
masyarakat civil (civil society). Negara sebagai suatu organisasi puncak memiliki
kekuasaan untuk meningkatkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari
warganegara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun
nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi
kewarganegaraan yang penting diantaranya (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan
pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3)
pengembangan karakater dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar
terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Proses pembinaan
warganegara melalui pendidikan politik kebangsaan ini saya namakan pendekatan
socio-political intervention.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun karakter bangsa, PKn harus
memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun
nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan
politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi
sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan.
Program kurikuler merupakan pembuka cakrawala kewarganegaraan, gerakan sosiokultural sebagai pendobrak sekat-sekat kewarganegaraan, dan pendidikan politik
kebangsaan merupakan penegas partisipasi kewarganegaraan.
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Pengembangan Kurikulum Program Studi PKn Sebagai Disiplin Ilmu
Terintegrasi Berbasis KKNI 49
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.50
Abstract
This article presents the results of the analysis of regulation system in the context of
curriculum development at the university level. The study is focused on the ideas of
achieving the national educational goal of the Republic of Indonesia at the civic
education department. The formulation of the civic education program study
curriculum based on learning outcomes as recommended by the Indonesian
Qualification Framework-IQF has been developed. The curriculum development of
civic education department focusing on learning outcomes has been analitically
undertaken by considering the charracteristic of civic education as integrated
scientific discipline, three approaches as recommended by IQF – multi-, inter-, and
transdisciplinary, and some national educational regulations. At the end, the article
has descibed the formulation of learning outcomes at bachelor (S1), profession,
master (S2), and doctoral (S3) degrees.
Key concepts: civic education, curriculum development, integrated
scientific discipline, learning outcomes, Indonesian Qualification
Framework.
I. Pendahuluan
Setelah mengalami proses penjajahan selama bertahun-tahun dan perjuangan
untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing, penduduk nusantara berhasil
memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan bangsa
Indonesia pasca kemerdekaan kini telah memasuki lebih dari setengah abad. Apa yang
telah dicapai oleh bangsa ini selama mengisi alam kemerdekaan dan bagaimana
perjalanan ke depan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional? Apakah ada
jaminan eksistensi negara dan bangsa Indonesia ke depan? Berapa lama lagi
keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini? Tentu tidak ada yang
dapat menjamin kecuali komitmen dari bangsa dan rakyat Indonesia sendiri serta
kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila bangsa Indonesia menginginkan NKRI
ini tetap kokoh berdiri tegak dan cita-citanya terwujud, maka bangsa Indonesia perlu
berbuat sesuatu, berjuang menjaga eksistensi dan mencapai cita-cita dan tujuan
nasional demi kejayaan bangsa.
Salah satu unsur penting dan strategis untuk menjaga dan mempertahankan
eksistensi NKRI serta mencapai kejayaan bangsa adalah unsur sumber daya manusia
(SDM). Kualitas SDM bagi sebuah bangsa sangat menentukan bahkan unsur utama
bagi sebuah negara modern. Banyak negara yang minim sumber daya alam, namun
dengan keunggulan kualitas SDM menjadikan negara tersebut menjadi besar, makmur,
49
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sejahtera, dihormat, bahkan disegani. Untuk mewujudkan kondisi tersebut unsur
pendidikan merupakan faktor penentu utama. Apabila kita amati saat ini, maka negara
yang maju (developed countries) adalah negara-negara yang mengutamakan
pembangunan unsur pendidikan dalam kebijakannya. Amerika Serikat perlu waktu
sekira 50 tahun dalam membangun negara dengan menyisihkan 25% untuk anggaran
pendidikannya sejak awal abad 20 hingga mampu meluncurkan pesawat ke ruang
angkasa pada pertengahan abad 20. Demikian pula Jepang, Korea Selatan, Finlandia,
Malaysia, Thailand, dan banyak lagi. Bahkan negara-negara yang disebut terakhir
adalah negara-negara yang memosisikan guru dalam sistem pendidikannya sebagai
unsur profesi terhormat dan sangat berharga.
Saat ini, bangsa Indonesia merumuskan visi yang dituangkan dalam salah satu
kebijakan pembangunan nasional Pemerintah RI khususnya pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yakni visi terwujudnya Generasi Emas 2045. Visi ini
merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan selama 100
tahun. Telah dikemukakan dalam berbagai kesempatan oleh pejabat Kemendikbud
bahwa menjelang Indonesia Merdeka berusia 100 tahun, Indonesia akan mendapat
bonus demografi. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus peluang bagi
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Salah satu unsur
penting dan akan berpengaruh signifikan terhadap perwujudan generasi emas adalah
kurikulum pendidikan karena melalui pendidikanlah pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas dapat diupayakan.
Kurikulum dalam sistem pendidikan nasional Indonesia telah menjadi perhatian.
Bukan hanya kurikulum pada tingkat sekolah dasar dan menengah, melainkan
kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi. Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar
dipandang sangat strategis karena pemimpin yang akan menduduki jabatan menjelang
dan pada masa generasi emas di Indonesia adalah generasi yang saat ini berada di
jenjang pendidikan dasar, baik yang berada pada usia sekolah dasar (SD) maupun yang
berada pada usia sekolah menengah pertama (SMP). Artinya kurikulum pendidikan
untuk peserta didik yang berada di SD dan SMP saat ini haruslah tepat yakni mampu
mempersiapkan generasi emas yang mampu mewujudkan cita-cita nasional dengan
memanfaatkan bonus demografi.
Meskipun demikian, unsur lain yang tidak boleh dilupakan untuk
mempersiapkan dan mewujudkan generasi emas adalah unsur guru. Tentu kita setuju
dan percaya bahwa unsur guru ini bahkan kedudukannya lebih penting daripada
kurikulum yang dianggap terbaik sekalipun. Sering dikemukakan bahwa sebaikbaiknya kurikulum bila gurunya tidak baik maka hasilnya kurang baik. Sebaliknya,
apabila guru bermutu baik, maka meskipun kurikulum biasa-biasa saja, saya yakin
bahwa hasilnya akan lebih baik. Apa artinya? Artinya, tentu menjadi tanggung jawab
LPTK lah dalam mempersiapkan calon guru yang baik. Untuk mewujudkannya maka
LPTK perlu mempersiapkan kurikulum pendidikan guru yang terbaik.
Apakah bentuk inovasi kurikulum yang mesti dibuat agar mampu
mempersiapkan calon guru yang berkualitas tersebut? Kurikulum yang terbaik
(berkualitas) adalah kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,
menjawab tantangan bangsa, dan mampu mempersiapkan generasi yang mampu
memecahkan masalah dan menjawab tantangan serta mampu memelihara dan menjaga
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eksistensinya sebagai bangsa bahkan mampu mencapai kesejahteraan, kemakmuran,
dan kejayaan sebagai bangsa yang beradab. Dengan kata lain, masyarakat dan bangsa
yang mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. Pendekatan Pengembangan PKn sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi
Mewujudkan cita-cita dan harapan menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) atau Civic Education sebagai sebuah disiplin ilmu terintegrasi masih dalam
proses pencapaian. Tidak dipungkiri bahwa ahli disiplin ilmu (tradisional) yang sudah
mapan dan mungkin sebagian dari kita menghadapinya dengan skeptis. Namun,
sebagai anggota komunitas akademik PKn yang mengemban misi untuk memajukan
dan mengembangkan body of knowledge agar PKn mampu mencapai tujuannya, upaya
yang sungguh-sungguh perlu terus dilanjutkan. Salah satu upaya pengembangan
keilmuan PKn adalah melalui riset yang relevan dan dilakukan secara berkelanjutan.
Upaya pengembangan disiplin ilmu di tanah air mendapat perhatian yang
khusus dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Ditjen Dikti
Kemendikbud (2011), sekarang Kemenristek dan Dikti. Direktur Belmawa pernah
mengumpulkan ahli bidang studi (keilmuan) melalui workshop untuk merumuskan
kompetensi bidang ilmu menurut jenjang pendidikan Level 6 (S1), Level 8 (S2), dan
Level 9 (S3) pada tahun 2011. Belmawa (2011) pun telah mengemukakan nama-nama
disiplin akademik yang digunakan oleh komunitas internasional. Bidang ilmu di bagi
atas 5 bagian besar yaitu: (1) Humanities/Humaniora – saat manusia belajar tentang
diri sendiri; (2) Social sciences/Sains Sosial – saat manusia belajar interakasi antar
sesamanya; (3) Natural sciences/ Sains Alam – saat manusia belajar fenomena alam;
(4) Mathematics and Computing Sciences/Matematika dan Sains Komputer – saat
manusia mengkuantisasi gejala sosial dan alam; (5) Professions and Applied Sciences
/Profesi dan Sains Terapan – saat manusia menggunakan kombinasi dua atau lebih
keilmuan di atas untuk memecahkan problem yang dihadapinya. Apabila melihat
pengelompokan bidang ilmu tersebut maka pendidikan (education) ada pada kelompok
applied sciences dan professions. Bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan
(civic education)? Tepatkah kita tempatkan atau masukkan dalam applied sciences?
Kita sudah maklum bahwa dalam perkembangan keilmuan saat ini agak sulit apabila
menelusuri akar, batang, dan cabang/ranting disiplin ilmu mengingat banyak komunitas
akademik (community of scholars) membangun disiplin ilmu berdasarkan fenomena
masalah serta tuntutan pemecahan masalah yang terjadi dalam perkembangan terkini
(kontemporer). Oleh karena itu, bidang ilmu alternatif yang memiliki karakteristik
khusus, yang berbeda dari bidang ilmu tradisional perlu dibentuk sesuai dengan
karakteristiknya.
Bidang Pendidikan Kewarganegaaan, mencakup dua konsep besar yakni unsur
pendidikan dan unsur kewarganegaraan. Apabila merujuk pada aspek historis
keilmuan, unsur kewarganegaraan memiliki dasar keilmuan yang dinamakan disiplin
ilmu kewarganegaraan (Civics). Istilah civics dipadankan dengan political democracy
(Chresore) sebagai cabang dari disiplin Ilmu Politik (Political Science). Disiplin
Civics secara umum dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara warga
negara dengan negara terutama dalam masalah hak dan kewajiban. Mengkaji masalah
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hak dan kewajiban sudah dipastikan terkait dengan masalah norma/peraturan/hukum.
Dalam konteks inilah, maka ilmu Kewarganegaraan disokong oleh dua ilmu besar
yakni Politik dan Hukum. Bagaimana dengan ―pendidikan kewarganegaraan‖? Tentu
bidang pendidikan tersurat dan terkait dengan aspek-aspek instrumental input, seperti
guru (pendidik) dan perangkat lainnya; aspek raw/potential input, yakni siswa (peserta
didik); dan environmental input, yakni
aspek kondisi/suasana dalam proses
pendidikan. Untuk penyelenggaraan proses pendidikan, banyak unsur disiplin ilmu
pendukung yang diperlukan seperti psikologi, pedagogik, didaktik dan metodik,
sosiologi, dan disiplin ilmu sosial lain bahkan disiplin ilmu alam dan humaniora.
Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan memerlukan kajian yang integratif, serta
pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.
Bidang pendidikan sebagai bagian dari applied science, yakni disiplin yang
terkait dengan ilmu dalam arti Arts ataupun Science menerapkan pengetahuan ilmiah
untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Bidang
pendidikan pun termasuk dalam Professions, yakni keahlian yang berdasarkan pada
fakta ilmiah maupun filosofis yang diperoleh melalui upaya yang menuntut keahlian
tertentu.
Pendidikan sebagai profesi juga perlu didukung penguasaan atas
keterampilan khusus yang diperlukan sebagai penciri profesional dalam menjalankan
layanan publik. Dengan demikian, ada dua misi yang diemban oleh program studi
pendidikan kewarganegaraan, yakni bidang pengembangan keilmuan dan profesional.
Dua misi ini dimaksudkan secara generik untuk mencapai tujuan akhir yakni
membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Namun, tugas program studi yang
terdekat adalah menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia profesional. Untuk
mempersiapkannya program studi perlu bergandengan tangan bersama asosiasi sebagai
wahana berkumpulnya community of scholar yang diharapkan memiliki visi dan misi
yang sama. Tugas ini tentu tidak mudah, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh
dan berkelanjutan, tercapainya tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh anggota komunitas PKn dalam rangka
pengembangan misi pertama, yakni pengembangan keilmuan PKn. Dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia disingkat KKNI (Indonesian Qualification Framework-IQF) dinyatakan
bahwa Jenjang kualifikasi 8 dan 9 harus mampu memecahkan permasalahan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Bagi bidang pendidikan kewarganegaraan
pendekatan-pendekatan tersebut bukanlah hal yang asing karena secara sifat bidang
kajian, pendidikan kewarganegaraan telah lama menjadikan tiga pendekatan tersebut
sebagai penciri pendekatan dalam pengembangan keilmuan. Namun diakui bahwa
upaya pengembangan PKn dengan menerapkan tiga pendekatan belumlah dilakukan
sesuai harapan mengingat perhatian terhadap program penelitian belum menjadi
prioritas utama disamping komunitas akademik PKn yang memiliki keragaman
persepsi dan pemahaman terhadap tiga pendekatan.
Apakah Pendekatan inter, multi, dan transdisipliner?
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa istilah multi-, inter-, dan
transdisipliner dalam pendidikan disiplin ilmu, utamanya dalam pendidikan
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kewarganegaraan bukanlah istilah asing. Istilah-istilah tersebut sebagai pendekatan
dalam pengembangan keilmuan PKn khususnya dalam riset telah menjadi penciri PKn.
Saat ini, pendekatan multi-, inter-, dan transdisipliner bahkan telah menjadi kerangka
kualifikasi nasional di Indonesia khususnya untuk riset pada jenjang magister dan
doktoral untuk semua bidang keilmuan. Hal ini memperkuat pernyataan Choi dan Pak
(2006) yang menyatakan bahwa istilah multidisipliner, interdisipliner, dan
transdisipliner semakin sering digunakan dalam berbagai literatur bidang studi namun
penggunaannya seringkali ambigu dan tumpang tindih. Choi dan Pak (2006) mengkaji
tentang tiga pendekatan tersebut melalui penelitian tentang kesehatan, layanan,
pendidikan dan kebijakannya. Dalam kajian literaturnya Choi dan Pak (2006)
menemukan bahwa tiga istilah tersebut masih relatif baru digunakan, misalnya dalam
sejumlah kamus internasional yang sudah biasa digunakan oleh umum istilah tersebut
dapat ditemukan pada kamus-kamus seperti Oxford Dictionary of 1944, the US
dictionary of 1975, dan ―OneLook Dictionary Search” (online), namun maknanya
tidak banyak perbedaan, artinya masih membingungkan dan sering digunakan oleh
penulis dengan makna yang saling tumpang tindih, namun mulai mengerucut kearah
makna yang lebih spesifik.
Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa tiga istilah banyak digunakan
oleh para penulis untuk merujuk pada pelibatan berbagai disiplin ilmu pada berbagai
tingkatan pada kontinum yang sama. Istilah multidisipliner, menjadi tingkat yang
paling dasar dari keterlibatan disiplin ilmu yang mengacu pada disiplin yang berbedabeda (sehingga disebut "multi") yang bekerja pada masalah yang paralel atau
berurutan, dan tanpa mempermasalahkan batas-batas disiplin mereka.
Menurut Choi dan Pak (2006) istilah interdisipliner lebih menekankan pada
kegiatan menganalisis, mensintesis, dan mengharmonisasi kaitan antardisiplin atau
kegiatan saling berinteraksi antardisiplin (makanya disebut ―inter‖) dalam kesatuan
yang koheren dan terkoordinasi. Sedangkan transdisipliner berupaya mengitegrasikan
ilmu-ilmu alam, sosial, dan ilmu lainnya termasuk humaniora. Transdisipliner
melibatkan para ilmuwan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda juga bukan ilmuwan
dan stakeholder yang berperan melampaui batas-batas ikatan disiplin ilmu (sehingga
disebut ―trans‖) untuk melihat dinamika sistem yang menyeluruh dan holistik. Makna
tiga pendekatan multi-, inter-, dan transdisipliner bersifat additive (cenderung memberi
peningkatan), interactive (menghasilkan tindakan satu sama lain), dan holistic
(menghasilkan objek materi yang memiliki realisasi lain dan lebih besar daripada
jumlah bagian-bagian konstituennya). Apabila dibuat visualisasi, maka pendekatanpendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
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Sumber:http://www.hent.org/transdisciplinary.htm

Penjelasan:
Disciplinary: Sejumlah Epistemologi, asumsi, pengetahuan, keterampilan, metode
yang berada dalam ikatan satu disiplin ilmu, misalnya Ilmu Politik, Sosiologi, Sejarah.
Multidisciplinary: Menggunakan pengetahuan/pengertian lebih dari satu disiplin ilmu,
misalnya Ilmu Politik dan Hukum; Sosiologi dan Ekonomi; Civics dan Hukum.
Interdisciplinary: Menggunakan epistemologi/metode dari satu disiplin ilmu dalam
disiplin ilmu lain, misalnya Sosiopolitik, Sosioekonomi, Etnopedagogik, Biokimia,
Bioteknologi, dll.
Transdisciplinary: Memfokuskan pada sebuah isu seperti polusi, kemiskinan, korupsi
dan lainnya dalam ikatan disiplin ilmu dengan kemungkinan menghasilkan perspektif
baru.
III. Apa yang dapat dilakukan oleh Program Studi?
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian, mata kuliah, mata pelajaran,
bahkan saya nyatakan sebagai disiplin ilmu terintegrasi (integrated knowledge system)
dengan pendekatannya yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner
bahkan multidimensional diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian
cita-cita dan tujuan nasional melalui upaya perwujudan tujuan pendidikan nasional.
Pencapaian tujuan pendidikan nasional ini dapat dilakukan oleh program studi PKn
melalui berbagai domain dan dimensi kehidupan. Siapa pelaku atau aktornya? Kita
sebagai komunitas akademik (community of academic/scholar) diharapkan dapat
memberikan andil yang signifikan. Komunitas akademik yang diwadahi oleh sebuah
Asosiasi (AP3KnI) dapat berkiprah mulai jenjang SD, SMP, SMA, PT bahkan para
pemerhati dan para penggiat PKn di masyarakat ikut bertanggung jawab dan
berkontribusi bagi pembangunan kualitas SDM dan pencerdasan kehidupan bangsa.
Domain dan dimensi yang dapat dijadikan wahana meliputi: (1) domain kurikuler,
yakni wahana pada jalur pendidikan formal dan non formal; (2) domain sosial kultural,
yakni wahana pada lingkungan kehidupan masyarakat; (3) domain akademik, yakni
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wahana pengembangan PKn melalui kegiatan ilmiah (keilmuan) dan riset yang dapat
memperkokoh PKn secara keilmuan, dan (4) domain birokrasi (civic for government),
yakni upaya pengembangan dan pemanfaatan PKn sebagai wahana bagi pembangunan
aparatur atau birokrat.
Upaya pengembangan PKn dalam lingkup domain /dimensi bukanlah upaya
pencapaian sesaat melainkan perlu perencanaan dan langkah-langkah yang sinergis
melibatkan berbagai komponen bangsa dan dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan tanpa henti.
IV. Apakah Landasan Yuridis Pengembangan Kurikulum PKn?
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 2 dikemukakan bahwa ―Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)‖.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian atau mata pelajaran sebagai
bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
PKn Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD NRI 1945
sebagai landasan konstitusional. Dapat dinyatakan pula bahwa ciri utama (core subject
atau main ideas) PKn Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI
1945 sebagai konstitusi negara. Aristoteles (1995:90) pernah menyatakan bahwa
―...different constitutions require different types of good citizen... because there are
different sorts of civic function,‖ Dalam konteks NKRI, tidak ada PKn bila tidak ada
Pancasila dan UUD NRI 1945. Landasan yuridis-konstitusional dalam pengembangan
ontologis PKn termasuk pengembangan kurikulumnya tetap harus mengacu pada
UUD NRI 1945, dengan fokus pada tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan
UUD NRI 1945, yakni ―mencerdaskan kehidupan bangsa…‖ . Dalam sistem
pemerintahan dan kenegaraan yang demokratis, kehidupan bangsa Indonesia harus
cerdas.
Secara operasional, landasan idiil-filosofis dan konstitusional dirumuskan
menjadi fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas, 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.‖ Fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini
hendaknya menjadi pedoman pencapaian bagi setiap mata pelajaran/mata kuliah
termasuk tujuan pendidikan kewarganegaraan.
Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum PKn perlu pula
memperhatikan dan mempertimbangkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Secara lebih spesifik, khusus tentang guru maka Peraturan Pemerintah No.74
tentang Guru dan lebih operasional lagi Permendiknas No.16/2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dapat dirujuk sebagai bahan perumusan standar kompetensi
lulusan guru PKn.
Dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1 dikemukakan bahwa ―Guru
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.‖ Lebih
lanjut diuraikan tentang kompetensi guru pada Bab II Pasal 2 tentang Kompetensi dan
Sertifikasi bahwa ―Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat
Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.‖ Pada Pasal 3 (ayat 2) dinyatakan bahwa Kompetensi
Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Secara rinci, kompetensi guru yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan
diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan diatur dalam
Pasal 3 (ayat 4, 5, 6 dan7), sbb.:
1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan
pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat
yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
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d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma
serta sistem nilai yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai
pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang
diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran
b. yang akan diampu; dan
c. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang
secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan,
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikemukakan bahwa kualifikasi
akademik Guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang
sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Adapun
Kompetensi Guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
meliputi kompetensi:
− Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
− Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap
kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic
skills).
− Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Apa dan siapa yang berwenang mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi
dalam rangka mempersiapkan calon guru atau mengembangkan kurikulum pendidikan
guru untuk program studi PKn?
UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 mengatur bahwa:
1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan Pendidikan Tinggi.
2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
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Dari ketentuan ini telah jelas bahwa kurikulum dimaksudkan untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional dan setiap perguruan tinggi berwenang merumuskan
kurikulum dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap
Program Studi. Sebagai rencana pembelajaran yang mengatur tujuan, isi, dan bahan
ajar, kurikulum hendaknya mengandung unsur pengembangan kecerdasan intelektual,
akhlak mulia, dan keterampilan.
Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi Pasal 1 menegaskan bahwa ―Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan
penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.‖
Selanjutnya pada Pasal 3 (ayat 2) ditegaskan bahwa SNPT wajib dijadikan dasar
penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi. Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 4) terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b.
standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian
pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan
prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar
pembiayaan pembelajaran. Kedelapan standar nasional Pendidikan Tinggi tersebut
hendaknya menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi
kurikulum. Semua standar tersebut dikembangkan dengan mengacu pada standar
kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Dalam Pasal 5 dikemukakan bahwa ―Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lebih
lanjut pada Pasal 5 (ayat 3) dikemukakan bahwa rumusan capaian pembelajaran
lulusan wajib:
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Apakah yang dimaksud dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan?
Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT menguraikan tentang makna sikap,
pengetahuan, dan keterampilan pada Pasal 6 dan 7 sbb.:
Pada Pasal 6 Permendikbud tersebut dikemukakan bahwa:
(1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan
aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial
melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah
bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
(3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh
melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
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a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai
tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki
oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Adapun pengalaman kerja mahasiswa dapat berupa pengalaman dalam
kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, baik berbentuk pelatihan kerja,
kerja praktik, praktik kerja lapangan atau pun bentuk kegiatan lain yang sejenis. Lebih
lanjut tentang sikap dan keterampilan umum diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan
bahwa:
(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran
lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi dapat ditambah
oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai
bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
Rumusan sikap dan keterampilan umum yang merupakan satu kesatuan
rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk
ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan program studi
sejenis. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan
capaian pembelajaran lulusan diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal.
V. Apakah yang dimaksud dengan KKNI?
KKNI adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang
rumusannya diatur dalam UU No.12/2012 tentang SNPT Pasal 1 (ayat 5) dan Perpres
No.8 Tahun 2012 tentang KKNI Pasal 1 yang menegaskan bahwa:
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.
Penerapan KKNI pada bidang pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud
No.73/2013. Dalam Pasal 10 (ayat 4) dikemukakan bahwa:
a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal
mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi
pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai
dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program
studi.
c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal
untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.
Dari ketentuan di atas, hal penting yang perlu mendapat perhatian dari program
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studi adalah tugas/kewajiban menyusun deskripsi capaian pembelajaran (learning
outcomes) minimal dengan mengacu pada KKNI sesuai dengan jenjang (level). Dalam
penyusunan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang, program studi perlu
memperhatikan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Setelah program studi
merumuskan capaian pembelajaran lulusan maka langkah selanjutnya adalah
menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman
dan keluasan materi pembelajaran disusun dengan memperhatikan ketentuan
Permendikbud No.49/2014 Pasal 9 sbb.:
a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
mendalam;
b. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu;
c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit
menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
d. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai
filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
Ditegaskan pula bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Deskripsi jenjang kualifikasi KKNI level 6 sampai dengan level 9 sebagaimana
dimuat dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012, sbb.:
Level 6, meliputi:
 Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif
solusi secara mandiri dan kelompok.
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Dalam konteks program studi PKn, kemampuan yang dituntut oleh Level 6
KKNI, terutama untuk memetakan capaian pembelajaran (learning outcomes)
mencakup: (1) kompetensi pengetahuan atau aspek kognitif terutama kemampuan
menerapkan keahlian PKn baik dalam rangka memecahkan masalah yang terkait
dengan praktik kehidupan politik, hukum, dan kenegaraan, pembelajaran maupun
dalam beradaptasi dengan situasi yang dihadapi di kelas dan luar kelas. Agar mampu
menerapkan bidang keahlian tersebut, maka lulusan program studi S1 PKn wajib
menguasai konsep dasar baik yang umum (general subjects) maupun yang khusus
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(specific subjects); (2) kompetensi keterampilan atau aspek psikomotorik, khususnya
dalam kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini sangat strategis,
karena seorang sarjana yang akan memasuki dunia profesional tidak dapat luput dari
tugas-tugasnya sebagai decision maker, baik dalam pengambilan keputusan dasar
sebagai insan manusia maupun keputusan-keputusan profesional khususnya dalam
menjalankan tugas sebagai guru (professional decision maker). Ada dua tugas guru
dalam mengambil keputusan dalam tugas profesional, yakni keputusan pembelajaran
(instructional decisions) dan keputusan transaksional (transactional decisions); (3)
kompetensi sikap atau nilai, khusus difokuskan pada sikap dan nilai tanggung jawab
kaitannya dengan bidang pekerjaan, yakni profesi guru dan komitmennya pada
organisasi (profesi) sebagai wahana pengembangan keahlian dan keilmuan PKn
Level 7, meliputi:
 Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung
jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan
langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan
akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di
bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
Dalam konteks pengembangan profesional guru PKn, kemampuan yang
dituntut oleh Level 7 KKNI, terutama untuk memetakan capaian pembelajaran
(learning outcomes) mencakup: (1) kemampuan tugas-tugas pokok profesional guru.
Hal ini dapat merujuk pada Pasal 39 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas bahwa tugas
profesional guru (pendidik) meliputi tugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama
bagi pendidik pada perguruan tinggi; (2) kemampuan memecahkan masalah sesuai
dengan bidang keahlian, ialah sebagai guru PKn profesional. Masalah keprofesionalan
dalam bidang PKn dapat diidentifikasi dari aspek materi konten (disciplinary content
knowledge) dan aspek metodologi (pedagogical content knowledge). Kemampuan
memecahkan masalah ini dapat diperoleh pada proses pendidikan profesi melalui
pemanfaatan sekolah dan kelas sebagai laboratorium (teaching or laboratorium or
demonstration school). Para calon profesional diharapkan mampu menemukan dan
memecahkan permasalahan sejak tahap perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi
hasil belajar, bahkan dalam proses pembimbingan dan pelatihan sebagai bahan untuk
melakukan pengembangan profesional yang ditindaklanjuti melalui penelitian tindakan
kelas; (3) kemampuan meneliti dan mengambil keputusan secara penuh sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya. Kemampuan dalam melakukan riset lebih
difokuskan pada kemampuan penguasaan konsep dan memecahkan masalah
pembelajaran dalam rangka pengembangan dan peningkatan profesional sebagai guru.
Seorang profesional sangat penting memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan
berdasarkan hasil riset.
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Level 8, meliputi:
 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau
multidisipliner.
 Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat
dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Dalam konteks pengembangan kemampuan sebagai ahli PKn, kompetensi
yang dituntut oleh Level 8 KKNI, terutama untuk memetakan capaian pembelajaran
(learning outcomes) lulusan program magister lebih memfokuskan pada: (1)
kemampuan mengembangkan pengetahuan PKn melalui riset; (2) memecahkan
masalah PKn melalui pendekatan inter- dan multidisipliner; (3) kemampuan mengelola
riset dan pengembangan untuk mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Artinya, para lulusan jenjang S2 PKn diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah
inovatif dan teruji melalui penelitian yang tidak lagi bersifat monodisiplin sebagaimana
dituntut pada jenjang S1, melainkan menggunakan pendekatan inter- atau
multidisipliner. Kriteria karya ilmiah yang dihasilkan diharapkan dapat diakui secara
nasional dan internasional. Oleh karena itu, tolak ukur penyelesaian studi yang
digunakan bukan hanya pada tahap penyampaian hasil karya ilmiah (submit) melainkan
pada tahap publikasi (publication) baik pada jurnal nasional maupun internasional.
Level 9 meliputi:
 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam
bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan
transdisipliner.
 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan
yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat
pengakuan nasional dan internasional.
Dalam konteks pengembangan kemampuan sebagai ahli PKn, kompetensi
yang dituntut oleh Level 9 KKNI, terutama untuk memetakan capaian pembelajaran
(learning outcomes) lulusan program doktoral banyak persamaan dengan program
magister, yakni memfokuskan pada: (1) kemampuan mengembangkan pengetahuan
PKn melalui riset. Perbedaannya, pengetahuan PKn yang dikembangkan pada jenjang
S3 hendaknya bersifat baru (something new and diffrent) dan karya ilmiah yang
dihasilkan hendaknya kreatif dan original; (2) memecahkan masalah PKn melalui
pendekatan inter- dan multidisipliner. Pada jenjang S3 ini, pendekatan yang digunakan
ditambahkan transdisipliner.
Bagaimana memecahkan masalah PKn melalui
pendekatan inter, multi, dan transdisipliner?; (3) kemampuan mengelola riset dan
pengembangan untuk mendapat pengakuan nasional dan internasional. Pada jenjang
S3, kompetensi yang dituntut bukan hanya kemampuan mengelola melainkan
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kemampuan memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan. Selain itu,
hasilnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan melainkan bagi
kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, jangkauan kemanfaatan hasil riset dan
pengembangan untuk jenjang S3 lebih luas daripada kemanfaatan pada jenjang S2.
Para lulusan jenjang S3 PKn diharapkan juga mampu menghasilkan karya ilmiah yang
baru, kreatif, original, dan teruji melalui penelitian dengan pendekatan inter-, multi-,
dan transdisipliner. Karya ilmiah yang dihasilkan hendaknya mendapat pengakuan
secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, kriteria penyelesaian studi yang
digunakan adalah ketika karya ilmiah dapat dipublikasi (published) baik pada jurnal
nasional maupun internasional.
VI.

Bagaimana tugas program studi dalam mempersiapkan kurikulum berbasis
KKNI?
Kurikulum program studi disusun oleh Komunitas Akademik atau Dewan Dosen
yang ada di program studi mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai
dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena
itu, khusus program studi jenjang S1 (Sarjana) perlu memahami capaian pembelajaran
(learning outcomes) sesuai dengan jenjang yang telah ditetapkan dalam KKNI yakni
jenjang 6. Sedangkan untuk jenjang S2 (Magister) dan S3 (Doktor) secara berurutan
mengacu pada kualifikasi KKNI level 8 dan 9. Selain itu, universitas perlu menyusun
panduan pengembangan kurikulum pada tingkat universitas sebagai pedoman bagi
program studi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang keilmuan
program studi.
Dalam merumuskan kurikulum, program studi perlu membentuk Tim
Pengembang Kurikulum tingkat prodi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan
mengembangkan kurikulum Program Studi berbasis KKNI. Hasil yang diharapkan
dari Tim kerja ini adalah terbentuknya dokumen kurikulum program studi. Sebagai
pengalaman penulis, Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia
(2013), antara lain, merumuskan sistematika kurikulum program studi
yang
mencakup: (1) Visi dan misi Prodi; (2) Profil dan kompetensi lulusan; (3) Pokokpokok kajian substansi materi perkuliahan; (4) Pengalaman belajar mahasiswa (proses
pembelajaran); (5) Lingkup kajian materi dan bobot sks masing-masing mata kuliah;
(6) Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan (7) Silabus dan Satuan Acara
Perkuliahan (SAP) mata kuliah.
Dalam mengembangkan kurikulum, Tim Pengembang perlu memperhatikan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan dari landasan
filosofis, teoritis, sosiologis, pedagogis, yuridis, ekologis, dan demokratis. Berikut ini
adalah contoh beberapa prinsip pengembangan kurikulum Universitas Pendidikan
Indonesia (2013): (1) Keutuhan Pendidikan Profesional Guru; (2) Keterkaitan Belajar
dan Mengajar; (3) Koherensi antar Konten Kurikulum; (4) Multikulturalisme dan
Kearifan Lokal; (5) Pembaharuan dan Kesinambungan; (6) Fleksibilitas; (7) Hak Asasi
Manusia dan Kesetaraan Gender; (8) Pendidikan Inklusi; (9) Kesadaran Lingkungan
(Green Living); dan (10) Demokrasi. Prinsip pengembangan kurikulum sangat penting
dimiliki oleh universitas karena akan menjadi pedoman bagi Tim Pengembang
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kurikulum serta menjadi arah untuk mencapai visi dan misi.
VII. Rumusan Kompetensi Lulusan Program Studi PKn
Berikut ini adalah contoh rumusan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran
(learning outcomes) program studi Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Sarjana (S1),
Magister (S2), dan Doktor (S3):
A. Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1)
1. menguasai pengetahuan yang mendukung kompetensi guru pendidikan
kewarganegaraan yang meliputi ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi,
kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa serta nilai, moral, dan budaya Pancasila;
2. menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan keguruan/
pedagogik yang meliputi teori dasar pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum,
metodologi, dan penilaian;
3. menganalisis masalah-masalah kebijakan publik yang terkait dengan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam bidang pendidikan
kewarganegaraan yang ditindaklanjuti melalui riset;
4. menyajikan beberapa alternatif solusi di bidang identifikasi, analisis dan sintesis
terhadap pemecahan masalah kebijakan publik sebagai dasar pengambilan
keputusan secara tepat.
5. menyiapkan, menangani, dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak
lanjut pembelajaran meliputi merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses dan
hasil pembelajaran.
6. mendiseminasikan hasil kajian penelaahan masalah kebijakan publik yang terkait
dengan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, dalam bidang pendidikan
kewarganegaraan yang akurat dalam bentuk laporan atau kertas kerja.
7. bertanggungjawab pada profesi bidang pendidikan kewarganegaraan secara
mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau
organisasi.
B. Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Guru
1. mampu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan bagi peserta didik;
2. memecahkan masalah keprofesionalan dalam bidang PKn meliputi aspek
pengembangan materi konten (disciplinary content knowledge) dan aspek
metodologi (pedagogical content knowledge);
3. memecahkan masalah pembelajaran melalui pemanfaatan sekolah dan kelas
sebagai laboratorium (teaching school) serta mampu menemukan dan memecahkan
permasalahan sejak tahap perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
bahkan dalam proses pembimbingan dan pelatihan sebagai bahan untuk melakukan
pengembangan profesional;
4. mampu meneliti dan mengambil keputusan secara penuh
sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya;
5. melakukan riset dalam mengembangkan kemampuan penguasaan konsep dan
pemecahan masalah pembelajaran untuk meningkatkan profesional sebagai guru.
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C. Kompetensi Lulusan Program Magister (S2)
1. mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kompleks tentang
kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan
bangsa serta nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila melalui pendekatan secara
inter- atau multidisipliner dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi
untuk diaplikasikan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.
2. mengembangkan kemanfaatan keilmuan pendidikan kewarganegaraan untuk
diaplikasikan pada lingkup yang lebih luas;
3. berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan (road-map) atau ―payung
penelitian‖ dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan/atau riset dan
pengembangan dalam keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
4. menerapkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan dan metode untuk
pengembangan teori melalui riset yang hasilnya dapat dipublikasikan pada jurnal
ilmiah nasional terakreditasi atau internasional.
5. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kememimpinan kelompok kerja yang
bertugas untuk memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks
pada bidang tertentu atau mengelola pendidikan kewarganegaraan sebagai
laboratorium demokrasi.
6. mengelola riset dan evaluasi atas pelaksanaan program yang berada di bawah
tanggung jawabnya dengan memanfaatkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan
guna menghasilkan langkah-langkah strategis bagi pengembangan organisasi.
7. bertanggungjawab pada profesi bidang pendidikan kewarganegaraan secara
mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau
organisasi.
D. Profil Kompetensi Lulusan Program Doktor (S3)
1. mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kompleks tentang
kewarganegaraan, politik, hukum, kenegaraan, ekonomi, sejarah perjuangan
bangsa serta nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila yang berpotensi untuk
diaplikasikan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut;
2. menerapkan ilmu pengetahuan dan pendidikan kewarganegaraan dan metode
melalui pendekatan secara inter, multi, dan/atau transdisipliner dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicirikan dengan dihasilkannya karya
ilmiah;
3. mengembangkan kemanfaatan keilmuan pendidikan kewarganegaraan untuk
diaplikasikan pada lingkup yang lebih luas;
4. berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan (road-map) atau ―payung
penelitian‖ dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan/atau riset dan
pengembangan dalam keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan/atau
transdisipliner;
5. melakukan pendalaman dan perluasan keilmuan pendidikan kewarganegaraan
dengan menghasilkan model/metode/pengembangan teori yang akurat, kreatif
original, dan teruji dan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi
nasional atau internasional;
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6. merencanakan, mengelola, dan memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk
memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks pada bidang
tertentu; dan
7. bertanggungjawab pada profesi bidang pendidikan kewarganegaraan secara
mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi atau
organisasi.
VIII. Penutup
Demikianlah uraian pembahasan tentang pengembangan Kurikulum Program
Studi PKn Berbasis KKNI. Tim Pengembang Kurikulum perlu segera dibentuk oleh
Pimpinan Program Studi untuk merumuskan capaian pembelajaran atau kompetensi
lulusan yang sesuai dengan cita-cita, tujuan nasional, dan tujuan pendidikan nasional
serta perkembangan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, serta tantangan dan kebutuhan
masyarakat dan bangsa Indonesia. sistem regulasi dan landasan yuridis perlu dijadikan
rujukan dan panduan dalam pengembangan kurikulum program studi. Oleh karena itu,
semua perangkat kurikulum mulai visi, misi, tujuan, hingga satuan acara perkuliahan
dapat dirumuskan melibatkan pakar dan stakeholder dibawah koordinator Ketua
Program Studi. Namun, hal penting dalam mengimplementasikan kurikulum sangat
dipengaruhi oleh kesiapan semua jajaran pimpinan dan para dosen dalam mengawal
dan membina diri meningkatkan kompetensi.
Selain itu, Pemerintah dan
lembaga/asosiasi profesi perlu lebih pro aktif mempersiapkan sejumlah perangkat
kebijakan, regulasi, serta pedoman bagi setiap universitas dan program studi dalam
menyusun kurikulum berbasis KKNI.
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DEMOKRASI DALAM PERSIMPANGAN MAKNA
Oleh,
Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si.51
Abstrak
Demokrasi sejatinya tidak hanya dipahami secara akademik dan tekstual semata
(knowing democracy), melainkan harus dapat diaktualisasikan secara dalam konteks
kehidupan nyata (doing democracy). Dengan begitu, maka akan terwujud tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Meski disadari
bahwa untuk mewujudkan kondisi seperti itu bukanlah perkara mudah, melainkan
membutuhkan upaya keras dari berbagai komponen bangsa, tidak saja para pemimpin
atau elite politik, justru harus sampai pada masyarakat akar rumput, khususnya
pikirannya, sikapnya dan tindakannya. Dengan demikan prosedur dan substansi
demokrasi haruslah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang luhur bangsa.
PKn mengemban misi penting sebagai pendidikan demokrasi, yang berorientasi pada
upaya untuk mewujudkan warganegara yang demokratis. Hal ini akan dapat
diejawantahkan manakala dalam proses pembelajaran (delivery system) atau dalam
konteks praksis PKn merefleksikan nilai demokrasi konstusional. Lebih penting dari
itu, keteladanan dari berbagai pihak seperti pejabat publik, tokoh masyarakat, guru,
kalangan akademisi, juga orangtua sangat penting untuk menjadi role model dalam
kehidupan.
Keynote : demokrasi, knowing democracy, doing democracy, pendidikan
kewarganegaraan, delivery system.

Gagasan Demokrasi
Abraham Lincoln pernah berpidato di Gettysburg, Pennsylvania,...and that
government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth
(dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tidak akan terhapus
dari muka bumi). Kutipan di atas merupakan kalimat penutup dari Pidato Presiden
Amerika Serikat (AS) ke-16, Abraham Lincoln., di Gettysburg, Pennsylvania, pada
Kamis siang tanggal 19 November 1863.
Sebagai tokoh demokrasi dan pemersatu di negaranya, kehidupan Abraham
Lincoln amat beresiko terutama karena perang saudara khususnya antar penduduk di
wilayah selatan dengan penduduk di wilayah utama. Pada 15 April 1865, Abraham
Lincoln, tewas dibunuh. Itulah sejarah presiden AS pertama yang dibunuh. Kematian
Abraham Lincoln, bukanlah akhir dari perjuangan demokrasi, justru peristiwa ini
menjadi momentum bagi rakyat AS untuk membangkitkan semangat nasionalisme
baru.
Demokrasi memiliki akar sejarah yang amat panjang. Bahkan menurut Fuady,
(2010:64) ―ajaran-ajaran tentang demokrasi yang sudah dipraktikan sebelumnya
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selama ribuan tahun seperti yang terjadi di Mesir kuno, dalam kebudayaan Crete, di
Babilonia, bahkan di banyak negara-negara dunia bagian Timur dan Selatan.‖ Praktek
demokrasi di Athena (Yunani) diyakini sebagai tempat lahirnya awal demokrasi.
Meskipun demikian, ternyata praktek kehidupan demokrasi di Athena tidak semudah
teorinya. Fuady (2010:67) menyatakan bahwa ‖meskipun prinsip demokrasi yang
diletakkan oleh Solon di Athena sudah cukup maju, dan sangat maju menurut ukuran
zamannya, tetapi praktik pemerintahan di Athena tidak serta merta berubah menjadi
benar-benar demokratis.‖
Sejarah mencatat bahwa Socrates dihukum mati oleh pemerintahan yang waktu
itu memproklamirkan diri sebagai pemerintah demokrasi. Socrates dituduh sebagai
―provokator‖ yang meracuni generasi muda dengan pikiran-pikiran yang dianggap
―menyeleneh‖ atau mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itulah murid
setia Socrates, Plato awalnya tidak begitu suka dengan demokrasi, bukan hanya karena
gurunya dihukum mati oleh pemerintahan yang mengaku demokrasi, tetapi juga
dengan demokrasi ―orang-orang jahat seperti gerombolan dan para begal demokrasi
turut serta mengurus pemerintahan. Meskipun akhirnya Plato juga menyetujui
demokrasi dengan berbagai catatan. Fuady (2010:63-64) menyimpulkan bahwa
‖demokrasi adalah pilihan satu-satunya yang terbaik bagi kehidupan dan kelangsungan
suatu bangsa dan negara di dunia ini.‖ Hampir-hampir tidak ada alternatif lain yang
mampu bertahan seperti konsepsi demokrasi.
Demokrasi Sebagai Proses
Demokrasi bukanlah milik penguasa. Bukan pula milik kelompok ideologis
tertentu, tetapi demokrasi harus menjadi ruh bagi kehidupan seluruh rakyat sebuah
negara. Dalam konteks prosesnya, demokrasi atau demokratisasi, menurut Arfani
(1996: xiii) bisa dilihat sebagai proses atau upaya penciptaan: (1) lembaga-lembaga
yang beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi; dan (2) lembaga-lembaga yang
menciptakan dan melanggengkan ciri-ciri demokratis suatu masyarakat. Selanjutnya,
jika upaya demokratisasi itu berlanjut dari lembaga lembaga yang beroperasi dengan
prinsip-prinsip demokrasi dan lembaga-lembaga yang menciptakan dan
melanggengkan ciri-ciri demokratis suatu masyarakat, maka akan meningkatnya
kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi, dapat dilihat dari ketercapaian
substansi demokrasi yakni berfungsinya institusi demokrasi yang dapat
menyejahterakan rakyat. Demokrasi bukan sekedar kalkulasi prosedural belaka, tetapi
harus menyentuh substansinya yakni kesejahteraan rakyat. Bahkan skenario demokrasi
lokal akan merambah dalam konteks internasional. Namun, demokrasi kerap
menghadapi dilema dalam proses demokratisasi antara kepentingan lokal dan nasional
dengan kepentingan global. Kepentingan demostik seyogyanya menjadi dasar
pertimbangan dalam membangun upaya demokratisasi di tingkat internasional.
Di Indonesia sendiri, ide demokrasi berkembang pada masa pergerakan
kebangsaan. Pemikiran demokrasi ketika itu menekankan pentingnya kedaulatan rakyat
dalam membangun bangsa. Demokrasi kita adalah demokrasi kerakyatan yang
dipandu dengan nilai hikmah kebijaksanaan dengan landasan kokoh nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.
Sementara itu, dalam pandangan Rais (1986: viii), paling tidak ada tiga
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macam asumsi yang umumnya dipegang oleh banyak orang pada masa pasca Perang
Dunia II sehingga demokrasi memiliki citra yang begitu positif. ―Pertama, demokrasi
tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan,
tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi
kebanyakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan
dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke Yunani Kuno, sehingga ia
tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik
yang stabil. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang paling alamiah
dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun akan memilih demokrasi
bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya‖.
Ketiga asumsi ini, dalam pengakuan Rais, bisa jadi tidak sepenuhnya benar,
meskipun mengandung unsur-unsur kebenarannya, karena demokrasi dipraktekan
dalam lingkup negara yang memiliki kultur yang berbeda-beda. Disamping itu,
menurut penulis demokrasi memiliki dimensi yang berbeda-beda dalam tahapan
implementasi tergantung ideologi suatu bangsa, sejarahnya, sistem politik yang dianut,
dan budayanya. Dengan demikian meskipun nilai-nilai demokrasi itu universal, tetapi
dalam prakteknya, demokrasi terkena relativisme sosial-kultural dan politik.
Refleksi Historis Demokrasi : Ke arah Menemukenali Substansi Demokrasi
Secara historis, praktek demokrasi di Athena dalam kontek negara kota
memiliki ruang lingkup yang masih relatif kecil dan tidak terlalu rumit. Demokrasi
kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia, termasuk ke dunia barat. Urofsky
(2001:2) menjelaskan bahwa
―demokrasi, terutama dalam tatanan Amerika, bukanlah produk yang telah
selesai, melainkan sesuatu yang terus bertumbuh-kembang. Selama dua abad
bentuk pemerintahan Amerika tak banyak berubah dari dampak luarnya, namun
bila diselami lebih dalam perubahan-perubahan besar dijumpai. Namun,
kebanyakan warga Amerika percaya—dan dengan cara yang benar pula—bahwa
prinsip-prinsip dasar yang menyangga pemerintahan mereka berasal langsung
dari pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh para pembuat Konstitusi pada
tahun 1787‖
Apa yang dikemukan oleh Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, untuk rakyat sejalan dengan Sorensen (2003:1) bahwa ―demokrasi adalah
sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat‖. Meskipun Sorensen hanya menyebut
pemerintahan ―oleh rakyat‖, maksudnya adalah rakyatlah yang berkuasa. Dalam posisi
ini rakyat merupakan pemilik kedaulatan . Artinya segala bentuk kebijakan pemerintah
haruslah mencerminkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh rakyatnya.
Definisi generik mengenai demokrasi ini terlalu sederhana dan utopis, sebab pada
kenyataannya, yang melaksanakan kedaulatan rakyat, tidak mungkin seluruh rakyat
menjadi pemerintah. Hanya sebagian kecil saja dari rakyat yang menjadi pemerintah.
Oleh karena itu sebenarnya demokrasi dalam tataran operasionalnya hanya dijalankan
oleh segelintir orang yang atas dasar legitimasi politik dapat mengatasnamakan rakyat
dalam berbagai kebijakannya. Dahl (1982: 11) mengungkapkan ―sekarang proses
demokrasi mungkin dianggap penting tetapi belum memadai bagi adanya bentuk
pemerintahan yang sempurna‖. Selanjutnya Dahl (1982:15) mengungkapkan ―tanpa
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sistem perwakilan, partisipasi rakyat yang efektif dalam pemerintahan berukuran luas
jelas sangat mustahil‖.
Dengan demikian, demokrasi generik dan tradisional ini sering dipertanyakan
dan diperdebatkan, sebab acap pengertian demokrasi dimaknai secara sempit hanya
dalam lingkup politik. Padahal demokrasi memiliki makna yang amat luas dalam
berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Atas dasar itu, demokrasi
sejatinya tidak sekedar berbicara siapa yang menjalankan pemerintahan, tetapi juga
menyangkut aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi acuan pokok pemerintah dalam
bertindak, sehingga tercipta pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam seluruh
aspek kenegaraan. Kalau demikian, maka demokrasi telah menjadi cita bagi sebagian
besar umat manusia. Thomas Jefferson dalam USIA (1991, hlm. 31) berujar bahwa
janji demokrasi adalah ―life, liberty, and the persuit of happiness‖ (hidup,
kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan)‖ Namun demikian tiga nilai dasar tadi
yakni nilai hidup, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan yang diutarakan Jefferson
itu, tergantung kepada siapa yang menjalankan kekuasaan rakyat melalui pemerintah.
Faktor siapa yang berkuasa dan menjalankan amanah rakyat itu menjadi faktor
determinan bagi keberhasilan cita demokrasi.
Memang secara pragmatis, demokrasi tidak memberikan garansi apa pun bagi
rakyatnya, sebagimana USIA (1991: 31) menempatkan kalimat bagus bahwa
―democracy itself guarantees nothing”. It offers instead the opportunity to succed as
well as the risk of failure‖. (Demokrasi memang tidak menjamin apapun. Demokrasi
menawarkan kesempatan untuk berhasil, bisa juga beresiko gagal). Artinya, demokrasi
hanyalah wahana, alat, atau instrument bagi pemenuhan harapan rakyat dalam sistem
pemerintahan yang memberi peluang dan menawarkan kesempatan yang besar kepada
rakyat melalui pemerintahan yang mewakili kehendak mereka. Oleh karena itu rakyat
jangan sampai salah memilih pimpinannya atau wakilnya di legislatif.
Menurut Niebuhr (dalam USIA, 1991: 11) ―kemampuan manusia menciptakan
keadilan membuat demokrasi menjadi mungkin, tapi kecenderungan manusia pada
ketidakadilan membuat demokrasi diperlukan‘. Maknanya adalah bahwa betapa
pentingnya demokrasi dalam menegakkan keadilan. Keadilan dan demokrasi
merupakan suatu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Arfani, (1996: vii) menyoroti
masalah keadilan dalam konteks distribusi kekuasaan. Menurutnya bahwa semua
warga masyarakat memperoleh hak yang sama untuk terlibat dalam pembuatan
keputusan, dan memiliki hak yang sama untuk berjuang memperebutkan kekuasaan.
Oleh karena itu demokrasi adalah instrumen permerintahan untuk menjalankan amanah
rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi berada di tangan rakyat dan pemerintah
yang diamanahi unutuk menjalankannya secara adil, bijak, dan menempatkan rakyat
sebagai prioritas utamanya.
Menurut Chester E. Finn Jr, (dalam USIA, 1991:3):
―Manusia secara alamiah memilih kebebasan ketimbang penindasan
adalah hal yang sangat wajar. Tapi itu tidak sama dengan mengatakan bahwa
sistem politik demokrasi dapat diharapkan tercipta dan mempertahankan
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dirinya sepanjang masa. Sebaliknya gagasan tentang demokrasi itu langgeng,
tetapi prakteknya sulit‖.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika USIA, (1991:5) menyatakan
bahwa―demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Semua demokrasi adalah
sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas‖.
Dalam hal pelembagaan dari kebebasan, demokrasi menyaratkan pentingnya
dua hal, pertama menyangkut prinsip bahwa kebebasan dibatasi oleh hak orang lain
yang tidak boleh dilanggar atas dasar kebebasan, dan yang kedua, bahwa kebebasan
haruslah memilliki dasar konsensus melalui peraturan. Kedua hal inilah sesungguhnya
melekat dalam prinsip demokrasi yang terlembaga. Oleh karena itu, kemudian muncuk
istilah demokrasi konstitusional. Artinya bahwa demokrasi dibatasi oleh aturan
sebagai wujud kesepakatan warga bangsa dan inplementasi nilai-nilai demokrasi yang
disepakati itu haruslah termuat dalam konstitusi.
Menurut USIA (1991: 21) ―demokrasi mensyaratkan bahwa pemerintah harus
dibatasi, bukan harus lemah‖. Pokok pikiran tersebut sejalan dengan Ravitch (dalam
USIA, 1991: 5) ―bila suatu demokrasi perwakilan bekerja menurut suatu konstitusi
yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak mendasar bagi semua
warga negara, bentuk pemerintahan ini adalah demokrasi konstitusional‖.
Agar demokrasi itu tumbuh dan berkembang secara baik, dibutuhkan
partisipasi aktif dari rakyatnya. USIA (1991:3) menjelaskan bahwa
―Demokrasi tumbuh subur manakala ia dijaga oleh warga yang bersedia
menggunakan kebebasan yang mereka capai dengan susah payah untuk
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat mereka menambahkan suara
mereka dalam perdebatan umum, memilih wakil-wakil yang dapat dimintai
tanggung jawab atas tindakan mereka, dan menerima perlunya toleransi
toleransi dan mufakat di muka umum.‖
Dahl (1992:xii)
mencoba mengelompok menjadi tiga golongan yang
memandang demokrasi, yakni golongan pertama, adalah mereka yang pada prinsipnya
menentang demokrasi karena, seperti Plato, percaya bahwa meskipun demokrasi itu
mungkin diciptakan tetapi tidak diinginkan. Golongan kedua, mereka yang pada
prinsipnya menentang demokrasi karena, seperti Robert Michels, percaya bahwa
meskipun demokrasi itu disenangi apabila mungkin diciptakan, namun dalam
praktiknya pada dasarnya tidak dapat diciptakan. Golongan ketiga, mereka yang
bersimpati kepada demokrasi dan ingin mempertahankannya, namun demikian mereka
mengkritiknya dipandang dari beberapa segi yang penting.
Dengan pemetaan kelompok penentang demokrasi itu, maka setidaknya-tidak
kita dapat mengatakan bahwa ada sekelompok ilmuwan politik yang secara tegas dan
jelas memandang bahwa demokrasi –meminjam istilah Strachey (1965) -bukanlah
‗obat bagi segala penyakit masyarakat‘. Strachey, meyakinkan masyarakat jangan
sampai menganggap bahwa demokrasi sebagai satu-satunya obat untuk segala macam
penyakit manusia. Dengan kata lain, sikap ini bukan berarti menolak demokrasi
sebagai sebuah sistem politik, melainkan hanya ingin menegaskan tentang sistem
demokrasi bukanlah satu-satunya obat bagi seluruh penyakit sosial. Strachey (1965)
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sendiri, ketika mengemukakan pendiriannya itu memiliki dua alasan utama. Pertama,
berdasarkan hasil pengamatannya ternyata lembaga-lembaga demokrasi tidak berjalan
di semua negeri. Fenomena geo-politik pasca Perang Dunia II, ada negara yang
mampu mengembangkan sistem demokrasi, ada yang beralih dari sistem demokrasi,
bahkan ada pula yang mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem demokrasi.
Akibatnya, terdapat perbedaan pola dan bentuk perilaku politik setiap bangsa yang
menyatakan diri sebagai sebuah negara demokrasi.
Kedua, adanya kontradiksi antara demokrasi, kebebasan, dan peperangan.
Selama ini, menurut Strachey (1965) negara yang menyatakan demokrasi menyimpan
‗potensi‘ konflik dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya saja hegemoni
Amerika Serikat dalam bidang militer, hegemoni bidang ekonomi oleh Eropa dan
Jepang terhadap dunia ketiga.
Menurut Markoff (2002: 255) antara akhir abad ke-18 hingga saat ini, praktek
demokrasi telah berevolusi, diantaranya karena kerapuhan elit terhadap tekanantekanan eksternal. Pandangan lain dikemukakan oleh Pabottingi (2000: 49) bahwa
―demokrasi sulit sekali tumbuh dari sistem politik yang berkiblat pada negara lain,
terutama negara yang justru memangsanya‖. Pandangan ini memperkuat asumsi bahwa
demokrasi harus berkembang sesuai budaya bangsanya. Sementara itu, Markoff
(2002:2) mengungkapkan bahwa terdapat siklus yang disebut dengan gelombang
demokrasi yaitu:
a. Gelombang anti demokrasi yang berlangsung antara akhir 1950-an yang
kemudian berlanjut pada era 1960-an hingga akhir 1970-an
b. Gelombang demokrasi yang berlangsung mulai pertengahan 1970-an
hingga 1990-an
Atas dasar itu, Huntington (dalam Pabottingi, 2000, hlm. 9) menulis bahwa
‗walaupun demokrasi mengalami pasang surut, sejak 1828 hingga sekarang frekuensi
kasus surutnya dalam dua masa, yaitu 1922-1942 dan 1958-1975, selalu lebih sedikit
daripada pasangnya‘. Melihat siklus tersebut, banyak fluktuasi demokrasi di berbagai
negara. Sementara itu, untuk kasus Indonesia, kita menerima konsepsi demokrasi
selama konsepsi tersebut sejalan dan selaras dengan ideologi Pancasila. Liddle (2000:
52) memandang pesimis terhadap demokrasi Indonesia karena secara budaya,
Indonesia adalah negara multietnik, yang pada umumnya dipandangi sebagai faktor
yang tidak menguntungkan bagi demokrasi. Namun kita yakin demokrasi dan
demokratisasi di negara kita akan berkembang seiring komitmen bangsa kita
melakukan demokratisasi sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila. Demokrasi kita pun
harus mencerminkan demokrasi yang deliberasi atau deliberation. Menurut Hardiman
(2009, hlm. 128) ―istilah demokrasi deliberatif sebagai diskursus praktis, formasi opini
dan aspirasi politis (politische Meinungs-und Willenbildung), proseduralisme atau
kedaulatan rakyat sebagai prosedur (Volksouveranitat als Verfahren)‖. Dengan kata lain
demokrasi musyawarah mufakat itulah demokrasi deliberatifnya bagi Bangsa
Indonesia.
Kebutuhan Mendesak : Penguatan Komitmen Bersama
Kondisi Bangsa Indonesia yang plural, merupakan suatu peluang sekaligus
tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.
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Kondisi yang rentan konflik, memang sesuatu yang tak terhindarkan, yang bisa saja,
dalam waktu-waktu tertentu muncul ke permukaan. Kita tidak dapat menolak keadaan
seperti ini, yang harus dilakukan adalah menyikapi atau merespon secara positif
sebagai upaya mengantisipasi timbulnya berbagai fenomena kehidupan yang
merefleksikan gejala undemocratic democacry.
Dalam kondisi seperti itu, yang mendesak dibutuhkan adalah komitmen
bersama dari seluruh komponen bangsa untuk secara terus menerus melaksanakan
nilai-nilai demokrasi dalam berbagai konteks kehidupan. Penguatan komitmen
bersama, akan sangat bertumpu pada kesadaran diri (self consciousness) setiap
warganegara untuk menjalankan demokrasi (doing democracy) secara konsisten.Dalam
konteks itulah, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam
menanamkan nilai-nilai demokrasi serta mengaktualisasikannya dalam konteks
kehidupan sehari-hari. Civic commitment atau komitmen kewarganegaraan akan dapat
dilaksanakan dengan baik, tatkala dalam proses pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan mampu mendorong pengamalan nilai demokrasi musyawarah
mufakat dalam kehidupan sehari-hari.
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Abstrak
Generasi muda merupakan sosok potensial yang keberadaannya menjadi harapan untuk
mewujudkan cita-cita masyarakat, negara, dan bangsa. Dengan generasi muda yang
berkualitas, sangat memungkinkan dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Sebaliknya,
dengan kualitas generasi muda yang rendah, maka hanya akan menjadi beban dalam
pelaksanaan pembangunan suatu bangsa.
Potensi generasi muda, mutlak harus diberdayakan dengan baik melalui berbagai
macam upaya positif sehingga beragam potensi yang melekat pada generasi muda
dapat diaktualisasikan dengan baik.
Community Civic atau PKn Kemasyarakatan, jika ditilik dari latar belakang
kelahirannya yang dipelopori oleh WA Dunn pada dasarnya merupakan fungsionalisasi
dari civics, berarti akan lebih berorientasi pada praktek melalui partisipasi warganegara
dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Ia menekankan pada partisipasi dan
tindakan sebagai warganegara dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di
lingkungannya. Civic Engagement merupakan salah satu konsep utama dalam PKn
Kemasyarakatan yang menekankan pada keterlibatan warganegara dalam berbagai
aspek kehidupan.
Keyword : community civic, civic engagement, civics, pemberdayaan, generasi muda
Pendahuluan
Saat ini jumlah pengangguran generasi muda, tidak terkecuali lulusan
Perguruan Tinggi masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2011, tercatat 455.367 lulusan Diploma I, II, III, dan
Akademi. Sedangkan lulusan universitas sebanyak 619.617 sebagai pengangguran.
Artinya lulusan perguruan tinggi masih mencapai 13,07 % dari total pengangguran
pada tahun tersebut yakni 8.220.081 orang. Kondisi ini diperparah dengan laju
pertumbuhan angkatan kerja yang selalu lebih besar ketimbang lapangan pekerjaan
setiap tahunnya. Kondisi demikian, sudah pasti akan menimbulkan semakin
membengkaknya jumlah angka pengangguran dari tahun ke tahun.
Masih menurut data BPS, pada tahun 2011 terdapat 728.440 pencari kerja di
Indonesia untuk memperebutkan posisi lowongan yang hanya tersedia sebanyak
326.617 orang. Sementara itu, di Jawa Barat pada tahun 2011 jumlah pencari kerja
sebanyak 31.772 orang untuk mengisi hanya 18.381 posisi (Pikiran Rakyat,
II/11/2014).
Untuk menekan jumlah angka pengangguran maka pemerintah mencanangkan
Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dengan harapan agar angkatan kerja baru
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tidak lagi mengandalkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada melainkan dapat
menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Satu
hal yang cukup menggembirakan adalah pertumbuhan minat mahasiswa untuk
berwirausaha yang terus meningkat. Hal ini diakui oleh Ketua Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat. Menurutnya, indikator peningkatan atau
perkembangan adalah penurunan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi dari
tahun ke tahun. Menurut data BPS, sampai pada Februari 2014, lulusan program
diploma/akademi sebanyak 195.258. Sedangkan pengangguran yang berasal dari
lulusan universitas sebanyak 398.298 orang. Jika digabungkan sebesar 8,30 % dari
total 7.147.069 orang penganggur di Indonesia. Grafik 1.1 di bawah ini menunjukkan
penuruan angka pengangguran lulusan Diploma/Akademi dan Universitas:
Grafik 1
Angka Pengangguran Lulusan Diploma/Akademi dan Universitas
Tahun 2011 dan 2014 (dalam ribuan)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan terjadi penurunan angka pengangguran yang
berasal dari lulusan program diploma/akademi dan universitas, yang salah satunya
sebagai implikasi positif dari berbagai kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh
kalangan mahasiswa, melalui program-program kegiatan kewirausahaan. Program
kewirausahaan tersebut ada yang difasilitasi oleh payung kegiatan PMW (Program
Mahasiswa Wirausaha) dari Ditjen Dikti Kemdikbud, maupun diinisiasi oleh organisasi
kemahasiswaan di tingkat program studi, fakultas maupun universitas. Programprogram tersebut sangat penting sebagai upaya strategis untuk melahirkan
wirausahawan-wirausahawan baru.
Sebagaimana dimaklumi bahwa jika suatu negara ingin maju, maka jumlah
wirausahawan (entreprenuer) minimal 2% dari jumlah penduduk. Dengan demikian,
jika negara Indonesia yang berpenduduk 240 juta, maka harus memiliki minimal
4.800.000 orang. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2012 terdapat 3.707.205
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wirausahawan atau 1,54 % dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, untuk memenuhi
jumlah angka minimal wirausahawan, masih harus dipenuhi sejumlah 1.092.795 orang.
Pada sisi lain, jumlah pengangguran pada kurun waktu 2011-2013 masih sangat besar
meskipun tren angka menurun (Tabel 1.2).
Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

8.12

Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja (TPAK)
69.96

109.67

7.70

68.34

6.56

120.41

112.80

7.61

69.66

6.32

Agust

118.05

110.81

7.24

67.88

6.14

Feb

121.19

114.02

7.17

69.21

5.92

Agust

118.19

110.80

7.39

66.90

6.25

Angkatan
Kerja

Bekerja

Pengangguran

Feb

119.40

111.28

Agust

117.37

Feb

Tahun/Bulan
2011

2012

2013

6.80

Sumber : Sakermas, Badan Pusat Statistik, 2013
Untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, maka dibutuhkan program-program
terobosan untuk melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru di kalangan mahasiswa.
Artikel ini mengangkat topik tentang pemberdayaan potensi mahasiswa melalui
program kewirausahaan menuju kemandirian masyarakat dan bangsa.
B. Pembahasan
Memahami PKn Kemasyarakatan/Community Civic
Jika ditinjau dari sejarah kelahirannya atau historical background perspective,
dapat dipahami bahwa community civic lahir untuk lebih memfungsionalkan civics,
yang kajiannya lebih menitikberatkan pada pemerintahan, konstitusi, dan hukum serta
status formal warganegara. Sebagaimana dikemukakan Somantri (2001, hlm 282)
bahwa gerakan community civics dipelopori oleh W.A. Dunn pada tahun 1907 pada
permulaan dari ingin lebih memfungsionalkan pelajaran civics bagi siswa dengan
menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam
hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan
community civics juga disebabkan pula karena pelajaran civics pada waktu itu hanya
mempelajari konstitusi dan pemerintah dengan kurang memperhatikan lingkungan
sosial. Dengan community civics ini dimaksudkan pula bahwa civics membicarakan
pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun
masalah pekerjaan warga negara (Van Good, 1945, hlm 71-72).
Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwasanya PKn Kemasyarakatan atau
community civics memiliki cakupan kajian yang berkenaan dengan aspek-aspek
kehidupan komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Di lihat dari aspek kajiannya
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yang menyangkut masyarakat yang senantiasa bergerak dinamis, maka berimplikasi
bahwa kajian PKn Kemasyarakatan juga bersifat sangat dinamis, dalam arti mengikuti
perkembangan masyarakat tersebut.
Dalam konteks PKn Kemasyarakatan, salah satu konsep penting yang dikaji adalah
berkenaan dengan civic engagement atau keterlibatan warganegara. American
Psychologist Association (2012) mendefinisikan civic engagement sebagai "Individual
and collective actions designed to identify and address issues of public concern.”
Berdasarkan definisi tersebut, keterlibatan warganegara adalah tindakan individu dan
tindakan bersama yang dirancang untuk mengidentifikasi dan perhatian terhadap isuisu umum.
Sementara itu, Korten (1998) mendefinisikan civic engagement ―… is about the
right of the people to define the public good, determine the policies by which they will
seek the good, and reform or replace institutions that do not serve that good. Yaitu
berkenaan dengan hak orang untuk mengartikan kebaikan umum, menentukan
kebijakan-kebijakan melalui mereka akan mengupayakan kebaikan tersebut, dan akan
merubah atau menempatkan kembali lembaga-lembaga yang tidak menyalani kebaikan
itu.
Definisi lain dari Civic engagement can also be summarized as a means of working
together to make a difference in the civil life of our communities and developing the
combination of skills, knowledge, values, and motivation in order to make that
difference. It means promoting a quality of life in a community, through both political
and non-political processes. Dari batasan tersebut keterlibatan warganegara dapat
disimpulan sebagai makna dari bekerja bersama untuk sebuah perbedaan dalam
kehidupan masyarakat sipil dari komunitas kita dan mengembangkan perpaduan antara
keterampilan, pengetahuan, nilai, dan motivasi untuk membuat perbedaan tersebut.
Apakah Substansi Pemberdayaan?
Menurut Stewart (1994) pemberdayaan atau empowerment diartikan sebagai
suatu kualitas daya internal kepribadian individu atau organisasi dalam mewujudkan
dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun orientasi dari pemberdayaan
meliputi keunggulan (exellence), kemajuan (progress), kelestarian (existence). Merujuk
pada pengertian itu, maka pemberdayaan pemuda dimaknai sebagai kualitas daya
internal kepribadian generasi muda, dalam mewujudkan dirinya atau
mengaktualisasikan dirinya, serta kemampuan menyesuaikan dirinya dengan
lingkungannya. Berdasarkan rumusan ini, dapat ditemukan dua indikator penting
pemberdayaan pemuda, yaitu :
1. Perwujudan diri atau aktualisasi diri atas segala potensi atau kemampuan yang
dimilikinya.
2. Kemampuan mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik
lingkungan sosial, maupun lingkungan fisik alamiah.
Dengan dua kemampuan di atas maka perwujudan kualitas daya internal pemuda
dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan segala potensi yang dimiliki
generasi muda.
Dimensi-dimensi pemberdayaan pemuda yang mesti dimiliki bahkan harus
dilaksanakan meliputi sebagai berikut :
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1. Envision, yakni pemuda harus memiliki visi kehidupan yang jelas dan terarah.
Dengan kata lain pemuda harus berwawasan ke depan.
2. Educate, yakni pemuda harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya
melalui pendidikan, baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar
persekolahan.
3. Express, dimana pemuda mesti memiliki keberanian untuk menyatakan atau
mengemukakan gagasan secara tepat dan orisinil.
4. Enthuse, dimana pemuda harus memiliki kegairahan atau semangat dalam
kehidupannya.
5. Eliminate, yakni kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang
dihadapi dalam kehidupan pemuda.
6. Equip, yakni kemampuan untuk melengkapi kekurangan pada diri pemuda itu
sendiri.
7. Evaluate, yakni kemampuan untuk menilai diri. Dalam konteks ini generasi
muda mesti senantiasa mengadakan penilaian diri terhadap berbagai aktivitas
yang dilakukannya, potensi atau kemampuan dirinya, kemungkinankemungkinan berbagai hambatan yang muncul pada saat melakukan aktivitas
tertentu, dan hal lain sebagainya.
8. Expect, atau memiliki harapan.
Dengan dimensi-dimensi pemberdayaan sebagaimana diuraikan di atas,
diarapkan generasi muda dapat memberdayakan dirinya, yakni terwujudnya suatu
kuallitas daya internal kepribadian generasi muda. Pada akhirnya, dengan
pemberdayaan inilah, pemuda dapat memainkan peranan pentingnya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apakah Rasional Pemberdayaan?
Pemberdayaan pemuda bermuara pada peningkatan peran generasi muda
dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Dalam hal ini pelibatan (involve) secara keseluruhan potensi atau
kemampuan generasi muda merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawartawar lagi. Tak dapat dipungkiri secara faktual, masih banyak potensi generasi
muda yang belum dapat diaktualisasikan dengan baik yang disebabkan oleh
berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, sehingga berujung pada belum
optimalnya pemberdayaan generasi muda. Beberapa faktor penyebab tersebut
dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :
1. Proses pewarisan nilai-nilai kepada generasi muda tidak berjalan secara terus
menerus, atau dengan kata lain telah terjadi diskontinuitas pewarisan nilai-nilai
kepada pemuda.
2. Pihak pemerintah atau orang tua kurang memberikan akses kepada generasi
muda untuk beraktivitas sebagai upaya pengembangan potensi atau
kemampuan yang dimilikinya. Pemasungan kreativitas inilah yang
menyebabkan generasi muda menjadi kurang kreatif dan kurang produktif
dalam pola kehidupannya.
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3. Pola komunikasi antara generasi muda dan orangtua atau pemerintah yang
berjalan kurang harmonis, sehingga menyebabkan generasi muda selalu dalam
posisi disalahkan atau menjadi objek belaka yang kurang kreatif. Meminjam
istilah Weber, bahwa generasi muda cenderung memiliki pola komunikasi yang
disebutnya the ethics of absoluth ends, yakni generasi muda cenderung berbuat
reaktif atas segala jenis pelanggaran yang terjadi, tanpa memikirkan apa dan
bagaimana akibat yang timbul dari rekasinya tersebut. Sedangkan orangtua
menurut Weber, memiliki pola komunikasi yang disebutnya dengan the ethics
of responsibility, yakni berbuat sesuatu dengan terlebih dahulu
mempertimbangkan berbagai kemungkinan akibat-akibat yang timbul
kemudian.
4. Infrastruktur pembinaan dan pengembangan generasi muda dirasakan masih
kurang baik kuantitas maupun kualitas. Kalaupun tersedia, maka pelaksanaan
program yang dijalankannya kurang optimal, sehingga kurang menyentuh
potensi-potensi yang dimiliki generasi muda.
5. Kurang sinergisnya pola pembinaan dan pengembangan generasi muda oleh
berbagai instansi terkait, sehingga menyebabkan hasil pembinaan yang kurang
optimal, tidak terpadu, dan bersifat parsial. Pelaksanaan program terjebak pada
rutinitas yang sempit, dan tidak berbasis kepada program-program yang
disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan generasi muda.
Paket-paket pembinaannya kurang membumi bagi generasi muda, dan
cenderung tidak kontinyu.
6. Adanya anggapan bahwa pembinaan generasi muda merupakan semata-mata
tanggungjawab pemerintah semakin memperparah upaya pembinaan generasi
muda. Padahal sesungguhnya, pembinaan dan pengembangan generasi muda
merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk unsur masyarakat.
7. Pembangunan kepemudaan yang sentralistik telah mengakibatkan timbulnya
penyeragaman dalam berbagai aspek kepemudaan, sehingga kurang
menyentuh potensi-potensi pemuda dalam kehidupan di daerahnya.
Tinjaun tentang Komunitas dan Pengembangan Komunitas (Community
Building)
Suatu komunitas (community) merupakan kelompok-kelompok atau kesatuankesatuan atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang
khusus/tertentu (Soekanto, 1998).
Sementara itu, untuk memahami makna
pengembangan komunitas, perlu dicermati pandangan Kubish (2002. Hlm 2) sebagai
berikut :
Community Building, as the definitions below indicate, emerged as a way to
engage residents of poor communities in solving their own problems. It describes
an approach which emphasizes
1. Communities working together to identify and solve their problems
2. Cultivation of socially valuable relationships
3. Support for leadership development and increased human capital
4. Increased relational and organizational skills of residents and groups
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5. Sustained stakeholder engagement
6. Development of a sense of common purpose and an action agenda
7. Increased local institutional capacity
Tujuh indikator sebagaimana dikemukakan atas merupakan ciri dari
pengembangan komunitas yang harus muncul dalam suatu komunitas. Dalam rangka
pengembangan komunitas, maka sangat penting perlunya komunitas yang baik dan
kompetensi atau kemampuan anggota komunitas tersebut. Dalam konteks ini, Ashley
Montagu dan Floyd Matsond (dalam Supriatna, 1997, hlm 61) mengintrodusir konsep
Good community and competency yang di dalamnya mengandung sembilan nilai yaitu:
a. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain secara aktif
berdasarkan hubungan pribadi dan berkelompok; kelompok primer.
b. Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan mengurus
kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab.
c. Komunitas memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan
masalah sendiri.
d. Distribusi kekuasaan dilakukan secara merata, dimana setting setiap orang
memiliki kesempatan yang sama, bebas memilih dan menyatakan
kehendaknya.
e. Kesempatan yang luas untuk setiap anggota masyarakat dalam berpartisipasi
aktif bagi kepentingan bersama.
f. Keberadaan komunitas memberi makna penting kepada anggotanya.
g. Adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
h. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin bagi yang
berkepentingan.
i. Adanya konflik dan managing conflict.
Selanjutnya, dalam masyarakat yang berkompetensi, setiap komponennya
mempunyai:
 Kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
 Kemampuan mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai
berikut skala prioritasnya.
 Kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat pencapaian sasaran
yang telah disetujui.
 Kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan.
Ada juga konsep kemampuan komunitas (community capacity) sebagai prasyarat
penting dalam rangka pengembangan komunitas (community building) yang harus
menjadi perhatian penting bagi anggota suatu komunitas. Konsep kemampuan
komunitas diuraikan oleh Robert Chaskin (1999) sebagai berikut:
Community capacity is the interaction of human, organizational and social
capital existing within a given community that can be leveraged to solve
collective problems and improve or maintain the well-being of a given
community. It may operate through informal social processes and/or organized
efforts by individuals, organizations, and the networks of associations among
them and between them and the broader systems of which the community is
part.”
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Berdasarkan pengertian tersebut, kemampuan komunitas merupakan interaksi manusia,
organisasi dan keberadaan modal sosial yang dimiliki oleh komunitas yang dapat
memecahkan permasalahan bersama dan meningkatkan atau memelihara keadaan
komunitas yang baik. Hal itu dilakukan melalui proses sosial secara informal atau
upaya yang diorganisasikan oleh individu, kelompok/organisasi, dan jaringan asosiasi
diantara kelompok mereka dan diantara mereka dan sistem yang lebih luas sebagai
bagian dari komunitas. Dengan demikian, berdasarkan pandangan di atas, dapat
diidentifikasi beberapa hal penting yang terkait dengan kemampuan komunitas, yaitu:
1. Interaksi manusia, organisasi dan modal sosial dalam komunitas;
2. Berperan dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama;
3. Disamping itu, untuk memelihara keadaan komunitas yang utuh/baik;
4. Mekanismenya melalui proses sosial secara informal, yang dilakukan oleh
individu, kelompok, dan jaringan kelompok.
Pengertian Generasi Muda/Pemuda
Kajian psikologi melihat pengertian pemuda dari sisi perkembangan
psikologisnya. Istilah remaja merupakan konsep yang melekat dengan istilah pemuda
dalam perspektif psikologis ini, yang ditandai dengan fase perkembangan psikologi
berupa pencarian identitas diri. Jika psikologi melihat pemuda dalam rentang
perkembangan psikologi baik fisik maupun mental, maka kajian politik lebih
menekankan kepada sifat-sifat pemuda diantaranya revolusioner dan penentang status
quo, serta sifat-sifat lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Ferrari dalam hukum
pewarisan politiknya yakni siap siaga, reaksioner, dan menggetarkan. Jadi, diperoleh
pemahaman bahwa pandangan politis pemuda bukan melihat dari segi usia dan
perkembangan psikologisnya, melainkan lebih menekan kepada aktifitas berpikir dan
aktifitas politik.
Sementara itu dalam perspektif sosiologis-antropologis, pemuda dimaknai
sebagai kekompok yang sedang belajar beradaptasi, bersosialisasi, dan berintegrasi
dengan komunitasnya. Dengan proses belajar seperti itu diharapkan pemuda dapat
menjalankan fungsi perannya sebagai pencipta ide-ide cemerlang dalam kehidupan
masyarakat. Terakhir, dalam sudut pandang ekonomi, pemuda direpresentasikan
sebagai kelompok manusia yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber daya
manusia (human resource) yang handal dan berkualitas, baik dari segi fisik maupun
mentalitas, serta karya-karya monumentalnya.
Secara etimologis generasi diartikan sebagai keturunan yang mempunyai
hubungan darah. Pengertian ini menekankan bahwa faktor keturunan atau hubungan
darahlah yang merupakan pertanda generasi. Sementara itu secara terminologis,
pengertian generasi dijumpai adanya keragaman, yaitu :
a. Periode antara waktu kelahiran orang tua dengan anak-anak mereka.
b. Semua anak dari seorang ayah atau ibu, atau sepasang ayah ibu, meskipun
mencakup suatu jangka waktu yang panjang.
c. Perhitungan tenggang waktu historis yakni kurang lebih 30 tahun.
d. Kontemporer, yakni siapa saja dari yang baru dilahirkan sampai dengan orang
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yang tertua yang hidup bersamaan pada saat yang sama.
e. Kuval (Coeval), yakni barang siapa yang usianya sama dan dibesarkan,
menjadi dewasa dan tua pada kurun waktu yang sama.
Sebagaimana disepakati bahwa yang tergolong pemuda adalah mereka yang berusia 15
– 35 tahun. Karena pada tataran usia inilah muncul berbagai sikap, dan perilaku yang
menonjolkan idealisme, revolusioner, reaksioner, dan menggetarkan (Guiseppe Ferrari,
1972). Sementara itu, John Stuart Mill, berpandangan, bahwa periode generasi muda
atau pemuda ditandai oleh kematangan sikap dan mental, kemampuan berperan serta
dalam konteks kehidupan masyarakat.
Dalam diri pemuda terkandung berbagai potensi yang harus dikembangkan
secara optimal. Tentu saja maksud dikembangkannya potensi pemuda tersebut agar
pemuda menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga dapat
melaksanakan fungsi perannya sebagai generasi penerus dengan sebaik-baiknya.
Frederickson (1972) menggolongkan potensi pemuda yakni (1) potensi yang dapat
didemonstrasikan (demonstrated talents), dan (2) potensi yang
tersembunyi/terselubung (latents talent). Potensi-potensi tersebut meliputi :
1. Personal, Social, and Environmental relationship;
2. Creative production (invention);
3. Awareness;
4. Artistic performances;
5. Cognitive Skills;
6. Knowledge;
7. Vocational Competence
8. Spiritual and religious experience;
9. Multiculturality;
Simandjuntak (1980), menyatakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki pemuda,
meliputi sebagai berikut :
1. Idealisme dan daya kritis
2. Dinamika dan kreatifitas
3. Keberanian mengambil resiko
4. Optimis dan kegairahan semangat
5. Sikap kemandirian dan disiplin murni
6. Terdidik
7. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan
8. Patriotisme dan nasionalisme
9. Fisik kuat dan jumlah banyak
10. Kesatria
11. Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Agar potensi-potensi tersebut dapat dimanifestasikan dengan baik, tentu saja peran
pendidikan tak dapat diabaikan. Dengan kata lain, lewat pendidikanlah (baik formal,
informal, maupun non formal), potensi-potensi pemuda dapat diwujudkan dengan baik
oleh kalangan pemuda.
Chris Agryris (1961) berpandangan bahwa profil pribadi yang matang
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dicirikan oleh hal-hal yakni (1) aktif; (2) merdeka (bebas dari tekanan di luar pribadi);
(3) mempunyai minat khusus yang sangat kuat; (4) mempunyai idealisme; (5)
mempunyai kesadaran kuat; dan (6) pengendalian diri yang kuat. Sementara itu, ciri
ketidakmatangan pemuda ditandai dengan, (1) pasif; (2) bergantung (kepada alam,
orang lain, atau kekuatan lain), (3) tida ada variasi usaha; (4) minat tidak nampak; (5)
perspektif jangka waktu pendek; (6) merasa puas berada di bawah posisi orang lain; (7)
kesadaran yang sangat lemah. Lewat pemberdayaan pemuda diharapkan sikap dan
perilaku tidak matang tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena diperlukan
pola pemberdayaan yang benar-benar menyentuh kepentingan dan potensi pemuda,
agar mereka menjadi sosok atau pribadi yang matang. Sebagaimana diungkapkan
Alfian (1986 : 115), bahwa untuk melahirkan pemuda yang mampu membentuk rasa
kepercayaan diri pada diri pemuda, perlu dilakukan proses yaitu
1) keberanian untuk memahami diri dan masyarakatnya secara jujur dan
kritis;
2) keterbukaan terhadap perubahan dan pembaharuan;
3) rasa solidaritas atau setia kawan yang tinggi di kalangan pemuda.
Mahasiswa sebagai generasi muda merupakan individu yang mempunyai
potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursid Sumaatmadja
(1998) meliputi (1) minat (sense of interest); (2). Dorongan ingin tahu (sense of
curiosity); (3) dorongan ingin membuktikan kenyataan (sense of reality); (4).
Dorongan ingin menyelidiki (sense of inquiry); (5) dorongan ingin menemukan sendiri
(sense of discovery).
Agar potensi-potensi dasar di atas dapat berkembang secara wajar maka
diperlukan adanya rangsangan, ruang atau tempat, dan suasana yang mendukung.
Seorang ahli yang bernama Frederickson (1972) mengemukakan potensi yang
dimiliki manusia, khususnya kalangan generasi muda, yang meliputi :
1. Potensi yang dapat didemonstrasikan secara spontan (demonstrated talents) ;
2. Potensi yang masih tersembunyi (laten talents);
Potensi yang dapat didemonstrasikan merupakan potensi yang dimiliki manusia, yang
dapat dilihat secara spontan, karena sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan
keseharian. Sedangkan potensi yang tersembunyi, masih memerlukan bimbingan dan
kegiatan yang terarah untuk dapat mengasah kemampuan-kemampuan yang
tersembunyi tersebut menjadi potensi yang dapat didemonstrasikan secara nyata.
Semua orang dengan berbagai status yang disandangnya tentu ingin mencapai
prestasi yang baik. Sebagai seorang siswa, tentunya ingin mencapai prestasi belajar
yang baik, demikian juga seorang karyawan, pasti ingin mendapatkan prestasi kerja
yang baik. Hanya saja, untuk meraih prestasi yang baik tersebut, tidaklah dapat diraih
dengan mudah dan tanpa kerja keras, melainkan membutuhkan usaha yang sungguhsungguh dan tak kenal putus asa, serta kemauan untuk memperbaiki segala kelemahan
atau kekurangan yang ada.
David McClelland, seorang ahli ilmu sosial,
mengetengahkan konsep Need for Achievement (N-Ach) atau kebutuhan akan prestasi.
Menurut pandangan tersebut, berprestasi harus merupakan suatu kebutuhan yang mesti
diraih. Sebab, dengan menganggap prestasi sebagai suatu kebutuhan, akan berdampak
positif terhadap kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras untuk meraih berbagai
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keberhasilan dalam kehidupan.
Program wirausaha mahasiswa (student entrepreur program) merupakan salah satu
program prioritas unggulan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2009. Secara umum program ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan lulusan perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana
dalam memanfaatkan peluang usaha untuk kelangsungsungan hidupnya yang lebih
baik. Tujuan tersebut didasari pada latar belakang berupa kondisi faktual dimana
aktifitas wirausaha di kalangan mahasiswa atau generasi muda pada umumnya masih
rendah. Di samping itu, dilatarbelakangi pula oleh tingginya angka pengangguran di
kalangan lulusan perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana.
Berdasarkan pedoman PMW 2014, bahwa tujuan khusus dari program ini sebagai
berikut:
-

Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya sense of
business sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial;
- Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi
dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja;
- Menciptakan unit bisnis baru berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
(IPTEKS);
- Membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan
pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan;
- Mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan
tinggi;
- Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan pengelola program
kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Merujuk pada tujuan tersebut, pada dasarnya PMW berusaha memberdayakan potensi
mahasiswa sebagai generasi muda agar dapat memberikan kontribusi yang positif
dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana difahami bersama bahwa
pemberdayaan masyarakat (empowering of society) merupakan dasar filosofis dari
keterlibatan warganegara (civic engagement). Dalam konteks ini dapat ditegaskan
bahwa mahasiswa sebagai generasi muda memiliki sejumlah potensi yang sangat
unggul sebagaimana dikemukakan oleh Frederickson (1972) sebagai multipotential of
youth, yang sudah barang tentu harus diaktualisasikan dengan baik. PMW dalam
perspektif penulis, merupakan salah satu alternatif strategis aktualisasi dari beragam
potensi yang dimiliki oleh mahasiswa.
Dengan sense of business yang dimiliki mahasiswa melalui PMW tersebut, sebenarnya
tidak semata-mata untuk kepentingan mahasiswa secara personal, melainkan dapat
mendorong pula kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan masyarakat. Hal ini
sesuai dengan pandangan Musil (dalam Jacoby, 2009) tentang spiral belajar
warganegara (spiral of citizenship learning) yang diawali dari diri (self), kemudian
komunitas dan kebudayaan (community and culture), selanjutnya pengetahuan
(knowledge), kemudian keterampilan (skill), selanjutnya berturut-turut adalah nilainilai (values) dan tindakan umum (public action).
Apa yang dilakukan mahasiswa melalui PMW, juga merupakan manifestasi dari
konsep penting dalam PKn Kemasyarakatan yakni Civic Engagement atau keterlibatan
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warganegara, yang menurut Jacoby (2009) berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
a) Learning from others, self and environment to develop informed perspectives
on social issues.
b) Valuing diversity and building bridges across difference;
c) Behaving and working through controversy with civility;
d) Taking an active role in the political process;
e) Participating actively in public life, public problem solving, and community;
f) Assuming leadership and membership roles in organizations;
g) Developing empathy, ethics, values and sense of social responsibility, and
h) Promoting of social justice, locally and globally.
Jika dianalisis dari delapan hal tersebut, yang paling sesuai dengan aktifitas
kewirausahaan (entrepreneur activity) melalui PMW adalah nomor 5, 6, dan 7, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Pertama, aktifitas dalam PMW merupakan wujud nyata dari partisipasi aktif
mahasiswa sebagai komunitas akademik sekaligus sebagai warga masyarakat dan
warganegara. Hal tersebut dilakukan tidak lain sebagai wujud tanggungjawab sebagai
warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) sesuai dengan status dan
kapasitas yang dimiliki sebagai mahasiswa.
Kedua, berkenaan dengan peran kepemimpinan dan keanggotaan dalam
organisasi. Hal ini jelas sangat relevan dengan kegiatan dalam PMW, dimana di
dalamnya terdapat aktivitas organisasi yang terdiri atas beberapa orang yang bersamasama melaksanakan aktifitas untuk mencapai tujuan yang sama, yakni menciptakan
peluang usaha yang sangat bermanfaat besar baginya. Jadi, dengan terlibat dalam
kegiatan PMW, mahasiswa belajar berorganisasi, yakni belajar menjadi pemimpin
(leader) atau menjadi anggota (member) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Ketiga, berkenaan dengan pengembangan sikap empati, etika, nilai-nilai dan
tanggungjawab sosial, jelas sangat relevan dengan aktifitas mahasiswa dalam PMW.
Mengapa demikian? Sebagaimana dimaklumi, bahwa mewujudkan tujuan organisasi,
hanya akan dapat dicapai manakala dalam diri setiap pemimpin dan anggotanya telah
melekat sikap empati, etika, nilai-nilai dan tanggungjawab sosial, yang
termanifestasikan dalam interaksi antar-anggota organisasi tersebut. Dengan demikian,
kegiatan dalam PMW sangat penting bagi mahasiswa sebagai wahana untuk
mengaktualisasikan sikap empati dan nilai-nilai etika serta tanggungjawab sosial. Jika
organisasi
dalam
PMW
tersebut
sebagai
mikro
kosmosnya
untuk
mengimplementasikan siklus belajar warganegara (learning cyrcle of citizenship)
sebagaimana diintrodusir oleh Musil (dalam Jacoby, 2009), maka masyarakat sebagai
makro kosmosnya dalam konteks tersebut.
Aktifitas mahasiswa melalui kegiatan PMW, dalam pandangan penulis sangat
berhubungan juga dengan upaya pemberdayaan masyarakat (empowering of society).
Mengapa demikian? Untuk menganalisis pertanyaan tersebut, dapat dikemukakan
dengan teori the good community and competency sebagaimana dikemukakan Montagu
dan Matsond (dalam Supriatna, 1997) dengan ciri-ciri diantaranya :
a. Setiang anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain secara aktif
berdasarkan hubungan pribadi dan berkelompok; kelompok primer.
114

b. Komunitas memiliki viabilitas, yakni kemampuan untuk memecahkan
masalah sendiri.
c. Kesempatan yang luas untuk setiap anggota masyarakat dalam
berpartisipasi aktif bagi kepentingan bersama.
d. Keberadaan komunitas memberi makna penting kepada anggotanya.
Dengan perspektif teori tersebut, sangat jelas bahwasanya kegiatan PMW merupakan
wahana yang memadai bagi mahasiswa untuk mewujudkan empat hal sebagai beberapa
karakteristik dari good community and competency tersebut. Dengan demikian, maka
pemberdayaan masyarakat yang merupakan dasar filosofis daripada keterlibatan
warganegara akan dapat diwujudkan dengan baik. Visualisasi hubungan antara PMW
sebagai wahana pemberdayaan potensi mahasiswa guna mewujudkan pemberdayaan
masyarakat dapat dicermati dalam skema sebagai berikut:
Mahasiswa

Kegiatan
PMW

Pemberdayaan
Potensi
Mahasiswa

Pemberdayaan
Masyarakat

Penyusunan
program
Pelaksanaan
Program
Evaluasi
Program

Gambar 3.1.
Visualisasi Hubungan kegiatan PMW dengan Pemberdayaan Potensi
Mahasiswa dan Pemberdayaan Masyarakat
Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka program kewirausahaan
mahasiswa sebagai pemberdayaan potensi mahasiswa dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) hampir dapat dipastikan
dihadapkan pada sejumlah kendala yang menuntut daya antisipatif dari mahasiswa
sendiri maupun dari pihak kampus di mana mahasiswa menuntut ilmu. Sudah barang
tentu, yang pertama dan utama yang harus dilakukan adalah menemukenali atau
mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, untuk kemudian dicarikan jalan keluar atau
solusi atas kendala tersebut.
Dalam pandangan penulis, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
PMW tersebut. Secara umum, kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua
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bagian, yakni kendala internal dan kendala eksternal.
Beberapa kendala internal adalah : (1) rendahnya motivasi mahasiswa itu sendiri,
(2) tingginya egosentris di kalangan mahasiswa, (3) rendahnya daya tahan
(endurance) mahasiswa terhadap berbagai hambatan yang muncul, (4) rendahnya
semangat berani menanggung resiko. Untuk memperjelas empat kendala internal
tersebut, maka penulis akan memberikan paparan secara memadai ditinjau dari
berbagai perspektif teori yang relevan.
a. Rendahanya motivasi mahasiswa (self motivation)
Secara umum motivasi seringkali diartikan sebagai suatu dorongan untuk
melakukan sesuatu. Dorongan yang tinggi akan berdampak pula terhadap capaian
sesuatu yang dilakukan tersebut. Sebaliknya, dorongan yang rendah atau kurang
memadai, akan berimplikasi terhadap rendahnya capaian atas sesuatu yang
dilakukan tersebut. Dalam konteks kegiatan PMW, rendahnya motivasi mahasiswa
antara lain ditandai dengan:
1. Kurangnya kemauan atau minat untuk melaksanakan kegiatan PMW;
2. Biasanya lebih dominan atas dorongan dari luar daripada kesadaran dirinya;
3. Bersifat coba-coba atau bukan atas dasar keinginan diri yang kuat atau untunguntungan yang menjadi pertimbangan.
Dengan motivasi yang rendah tersebut, maka sebagus apapun sebuah program
termasuk PMW, tidak akan berkontribusi secara signifikan dalam memberdayakan
potensi mahasiswa dan lebih-lebih untuk memberdayakan masyarakat. Yang terjadi
justru sebaliknya, mahasiswa seperti itu hanya akan menjadi beban dalam
pelaksanaan PMW, sehingga berdampak kegiatan PMW terancam gagal untuk
mewujudkan atau menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru di kalangan
mahasiswa.
b. Tingginya egosentris di kalangan mahasiswa
Egosentris atau segalanya memusatkan pada ego sendiri merupakan bentuk
penyakit psikologis yang akan dapat menghambat berbagai aktifitas bersama,
termasuk dalam konteks kegiatan PMW. Sikap dan perilaku ini biasanya
diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk mengendalikan diri dengan baik.
Padahal kita mengetahui, bahwa kemampuan mengendalikan diri merupakan salah
satu pilar manajemen diri yang penting (Winarno, 2009), merupakan salah satu
bentuk kecerdasan emosional (emotional intelligence) (Goleman, 1995), atau
kecerdasan moral (Borba, 2004). Untuk kegiatan PMW, sangat jelas mengandalkan
kebersamaan atau hubungan sinergitas antara mahasiswa yang akan melaksanakan
kegiatan sebagai wujud dari sense of business mahasiswa. Dengan
ketidakmampuan individu mengendalikan diri, maka akan yang akan timbul adalah
perilaku menang sendiri, tidak menghargai perbedaan pendapat atau pandangan,
memaksakan kehendak, dan sikap perilaku negatif lainnya. Hal ini sangat
kontraproduktif dengan teori good community and competency (Montagu dan
Matsond (dalam Supriatna, 1997).
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c. Rendahnya daya tahan (endurance) terhadap hambatan yang muncul
Daya tahan (endurance) pada dasarnya merupakan bentuk ketahanan mental dalam
menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam melaksanakan
kegiatan. Dalam konteks kegiatan PMW, sudah pasti akan dihadapkan pada
berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, bahkan bisa jadi, muncul secara
simultan atau bersamaan. Bagaimana menghadapi situasi demikian? Mahasiswa
yang daya tahannya rendah, hampir dapat dipastikan dia tidak akan mampu keluar
dari persoalan tersebut. Bahkan bisa jadi, kegiatannya akan berhenti di tengah jalan
atau gagal total, alias tidak menghasilkan apapun. Sementara itu, mahasiswa yang
memiliki daya tahan atau ketahanan mental yang kokoh, dia akan dengan berhati
besar dan berpikir positif (positive thinking) menghadapi hambatan dan tantangan
tersebut. Hal tersebut diwujudkan dengan mengidentifikasi jenis hambatan dan
tantangan itu, kemudian mencari sejumlah alternatif pemecahan masalah atau
hambatan dan tantangan tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang
dimilikinya. Pendirian demikian sesuai dengan teori good community and
competency Montagu dan Matsond (dalam Supriatna, 1997), Building Community
and Community Capacity (Chaskin, 1999). Sementara itu, Chris Agryris (1961)
berpandangan bahwa profil pribadi yang matang dicirikan oleh hal-hal yakni (1)
aktif; (2) merdeka (bebas dari tekanan di luar pribadi); (3) mempunyai minat
khusus yang sangat kuat; (4) mempunyai idealisme; (5) mempunyai kesadaran
kuat; dan (6) pengendalian diri yang kuat. Sedangkan ciri ketidakmatangan
pemuda ditandai dengan, (1) pasif; (2) bergantung (kepada alam, orang lain, atau
kekuatan lain), (3) tida ada variasi usaha; (4) minat tidak nampak; (5) perspektif
jangka waktu pendek; (6) merasa puas berada di bawah posisi orang lain; (7)
kesadaran yang sangat lemah. Merujuk pada pandangan Agryris tersebut, pada
intinya menekankan pentingnya kematangan (maturity) yang harus dimiliki oleh
setiap individu, tidak terkecuali mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PMW.
Dengan pribadi yang matang tersebut, maka ia akan mampu menghadapi hambatan
dan tantangan yang muncul, bahkan bukan tidak mungkin, akan mampu
mengeliminasi hambatan dan tantangan tersebut secara relatif.
d. Rendahnya semangat berani menanggung resiko
Menjadi wirausahawan muda sudah barang tentu tidaklah mudah dan sederhana.
Dibutuhkan sejumlah kriteria dan karakteristik pribadi yang memadai untuk bisa
mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah keberanian untuk menanggung
resiko atas apa yang dilakukan atau diperbuat. Sekecil apapun yang kita lakukan,
maka berkonsekuensi logis timbulnya akibat atau resiko tertentu. Hal inilah yang
harus mampu ditanggung secara bertanggungjawab dan kesiapan mental yang
mantap. Bahkan, sangat penting dimilikinya manajemen resiko (risk management)
mengingat sangat kompleksnya persoalan yang timbul dalam banyak hal yang
harus dihadapi oleh calon-calon wirausahawan muda melalui kegiatan PMW. Hal
inilah yang harus disadari oleh para mahasiswa, agar memiliki keberanian
menanggung resiko dalam melaksanakan kegiatan PMW. Manajemen resiko
sebenarnya bertumpu pada kemauan dan kemampuan individu untuk mengelola
resiko dengan baik, sehingga berimplikasi positif bagi pencapaian tujuan yang
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ingin diwujudkan. Tanpa ada kemauan dan kemampuan tersebut, maka sangat sulit
bagi individu untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai. Di samping itu,
manajemen resiko juga menempatkan persepsi yang positif terhadap berbagai
hambatan, tantangan, dan konflik yang seringkali muncul dalam melaksanakan
berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan PMW.
Di samping empat hal di atas yang merupakan kendala internal, masih terdapat
kendala yang bersifat eksternal atau kendala yang berasal dari luar kalangan
mahasiswa, seperti dari lingkungan kampus atau lingkungan keluarga dan
lingkungan masyarakat yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan
PMW.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dan kampus dalam mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan program
kewirausahaan mahasiswa sebagai pemberdayaan potensi mahasiswa dan
pemberdayaan masyarakat
Berbagai kendala dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, sudah barang
tentu tidak hanya untuk diungkapkan atau diketahui semata, melainkan untuk
dicarikan jalan keluar atau solusi secara efektif.
Kendala dan tantangan yang bersifat internal, dapat diupayakan pemecahannya
melalui pembinaan diri secara mantap melalui implementasi model pilar-pilar
manajemen kualitas diri (Winarto, 2005) sebagaimana divisualisasikan sebagai
berikut:
Evaluasi diri

Kesadaran Diri

Pengaturan diri

Pembiasaan diri

Gambar 3.2
Pilar-pilar dalam manajemen kualitas diri (Winarto, 2005)
Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas
diri, maka dimulai dari adanya kesadaran diri, yakni kesadaran yang muncul dari
dalam diri sendiri, tanpa adanya intervensi dan intimidasi pihak lain dalam
melakukan sesuatu. Dengan kesadaran diri (self consciousness) yang baik, maka
akan mendorong tumbuhnya pengaturan diri (self regulation) dalam bentuk
kemampuan untuk mengendalikan diri (self control) baik dalam bersikap, berpikir,
dan bertindak. Keadaan inilah yang kemudian akan mendorong tumbuhnya
pembiasaan (habituation) yang dilakukan atau direfleksikan dalam kebiasaan
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berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan
pembiasaan yang baik, akan melahirkan kemampuan untuk mengevaluasi diri (self
evaluation) atas apa yang dilakukannya.
Sudah barang tentu dalam melaksanakan pilar-pilar tersebut, tidaklah mudah,
semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dengan upaya yang sungguhsungguh, maka sesulit apapun yang harus kita lakukan, lambat laun akan mampu
kita laksanakan dengan baik dan bertanggungjawab. Jadi, prinsipnya adalah
kesungguhan atau keseriusan dalam melakukan suatu kegiatan. Terlebih
mahasiswa memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang dapat diaktualisasikan guna
mengupayakan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi. Jika potensi-potensi
yang dimiliki mahasiswa sebagai generasi muda sebagaimana dikemukakan
Frederickson (1972) dapat dimanifestasikan dengan baik, maka upaya solutif yang
dilakukan akan benar-benar efektif dan efesien dalam mengatasi berbagai kendala
dan tantangan yang muncul.
Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat
eksternal? Sudah barang tentu, alternatif solusinya tidak sama dengan mengatasi
kendala yang bersifat internal, karena kendala eksternal, bersentuhan atau
bersinggungan dengan pihak-pihak luar, yang mengharuskan perlakuan secara
memadai. Dalam konteks inilah, penulis mengangkat apa yang digagas oleh
Somantri (2001: 234) sebagai Dialog Kreatif (Creative Dialogue), yang diyakini
dengan dialog kreatif tersebut akan dapat mencegah timbul dan berkembangnya
sifat egoistik, liberalistik, praktek otoriter yang lambat atau cepat akan merusak
cita-cita luhur bangsa. Lebih lanjut ditekankan bahwa pelaksanaan dialog kreatif
akan berjalan efektif manakala semua pihak dilandasi oleh sikap bersahabat, sabar,
koperatif, jujur dan menjauhkan diri dari sombong, serakah, dan angkuh.
Praktek dialog kreatif dapat dipraktekkan manakala dalam pelaksanaan
program PMW dihadapkan pada kendala eksternal, yang mengharuskan upaya
secara komprehensif dan bersifat solusi menang-menang (win-win solution),
sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut tidak merasa
dirugikan oleh pihak tertentu.
Alternatif pendekatan lain yang dapat digunakan adalah sebagaimana yang
dipromosikan oleh John Saltmarsh (2011:266) yang dikenal dengan konsepsi
engaged department. Saltmarsh mengutip pandangan Kennedy (1995) yang
mengatakan “Departments are the units in which the institution‟s strategy for
academic development is formulated in practice”. Departemen merupakan unitunit yang di dalamnya strategi lembaga untuk pengembangan akademik dapat
diformulasikan dalam praktek. Dengan engaged department dimaksudkan bahwa
departemen dalam struktur kampus perguruan tinggi memiliki fokus terhadap
upaya-upaya secara langsung untuk mendorong atau memperbaharui keterlibatan
warganegara (civic engagement). Dengan demikian, departemen atau program
studi di setiap kampus perguruan tinggi harus memiliki perhatian yang sungguhsungguh (fully concern) terhadap pengembangan keterlibatan mahasiswanya dalam
berbagai kegiatan yang konstruktif.
Untuk melaksanakan The Engaged Department, maka Saltmarsh mengemukakan
adanya empat hal penting yakni (1) Mission Imperative (the civic mission of

119

Higher Education), (2) Partnership Imperative (Connecting to Community), (3)
Epistemological Imperative (The new production of knowledge), and (4)
pedagogical imperative (improve teaching and learning). Ke empat hal tersebut
digambarkan sebagai berikut:

The Civic Mission of
Higher Education
(Mission Imperative)

Improve
Teaching and
learning
(Pedagogical
Imperattive)

The Engaged
Department

Connecting to
Community
(Partnership
Imperative)

The New
Production of
Knowledge
(Epsitemological
imperative)

Gambar 3.3
The Imperative for Engagement (Saltmarsh, 2011: 270)
Berdasarkan konsep the engaged department sebagaimana di dalamnya terdapat
empat unsur penting tersebut, maka departemen atau program studi dalam
perguruan tinggi dapat mendorong dan terus menerus melakukan pembaharuan
dalam mendukung keterlibatan mahasiswanya melalui berbagai kegiatan, termasuk
dalam kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) sebagai kegiatan
konstruktif untuk melahirkan calon-calon pemimpin dan pembaharu, dengan
menjadi wirausahawan muda yang akan mendukung terhadap perwujudan
pemberdayaan masyarakat (empowering of society) sebagai dasar filosofis dalam
keterlibatan warganegara (civic engagement).
Simpulan
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu model sebagai wahana
pengembangan keterlibatan warganegara muda khususnya mahasiswa di perguruan
tinggi dalam mengembangkan aktifitas kewirausahaan, yang berorientasi pada
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pembentukan wirausahawan-wirausahawan muda, yang diyakini berkontribusi secara
signifikan dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan (sustainability
development). Program tersebut sangat relevan sebagai upaya pengembangan potensi
mahasiswa sebagai generasi muda (the young generation) yang pada akhirnya akan
dapat mendukung perwujudan pemberdayaan masyarakat (empowering society)
sebagai dasar filosofis dari keterlibatan warganegara (civic engagement).
Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PMW tersebut, yang
dapat dikategorikan secara umum yakni : (1) kendala internal, dan (2) kendala
eksternal. (1) rendahnya motivasi mahasiswa itu sendiri, (2) tingginya egosentris di
kalangan mahasiswa, (3) rendahnya daya tahan (endurance) mahasiswa terhadap
berbagai hambatan yang muncul, (4) rendahnya semangat berani menanggung resiko.
Sedangkan kendala eksternal berkenaan dengan daya dukung lingkunagn kampus,
lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga.
Dalam mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan upaya
yang komprehensif yakni melalui : (1) penerapan model pilar-pilar manajemen diri, (2)
pengembangan dialog kreatif di kalangan mahasiswa, dan (3) pengembangan program
studi yang benar-benar terlibat dalam mendorong atau mendukung keterlibatan
mahasiswanya (the engaged department).
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MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI
KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh,
Dr. Apeles Lexi Lonto, M.Si.52
Abstrak
Rendahnya kompetensi guru-guru di Indonesia menjadi penyebab rendanya kualitas
pendidikan yang berimbas pada rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (siswa) yang
lulus dari sekolah-sekolah. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak
guru-guru yang mengajar mata pelajaran PKn di sekolah-sekolah belum memenuhi
standar kompetensi yang diharapkan. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru menyebutkan bahwa seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi: yaitu,
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuan program ini adalah
menguji kompetensi para guru-guru yang mengajar di sekolah sehingga nantinya bisa
disebut guru profesional. Dari hasil pembahasan yang dikemukakan, beberapa aspek
penting manajemen pembelajaran PKn yang diperlukan dalam memperkuat
implementasi kurikulum PKn di sekolah-sekolah yakni: (1) kemampuan dalam
menyiapkan perencanaan pembelajaran PKn baik dalam perumusan tujuan, penentuan
materi dan bahan ajar, model dan strategi pembelajaran, serta system penilaian. (2)
kemampuan dalam mengorganisasi proses pembelajaran PKn baik pengorganisasian
kelas, kegiatan pembelajaran, maupun sumber daya dan lingkungan bagi kepentingan
belajar. (3) kemampuan mengaktualisasi pembelajaran PKn sehingga terjadi proses
real learning oleh siswa dalam proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. (4)
kemampuan mengembangkan system evaluasi sebagai bagian dari proses untuk
menilai sejauhmana telah terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku siswa.
Kata kunci: Manajemen Pembelajaran PKn, Kompetensi Pedagogik Guru, dan
Implementasi Kurikulum Pkn
Pendahuluan
Permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat urgen.
Banyak persoalan dihadapi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari permasalahan
sumber daya manusia (SDM) guru-guru sampai pada sistem pendidikan secara
keseluruhan. Rendahnya kompetensi guru-guru di Indonesia disinyalir menjadi
penyebab rendanya kualitas pendidikan yang berimbas pada rendahnya mutu Sumber
Daya Manusia (siswa) yang lulus dari sekolah-sekolah. Menurut Sagala (2009:21)
guru, secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu
pengetahuan kepada anak-anak didik. Karena tugasnya itulah, ia dapat menambah
kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat. Mereka tidak
meragukan lagi akan urgensinya guru bagi anak didik dan yakin sepenuhnya bahwa
hanya dengan gurulah anak-anak mereka akan tumbuh berkembang, terdidik, pintar
dan berkepribadian baik. Selanjutnya menurut Sagala (2009:iii), pendidikan adalah
karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani dan suatu sistem
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yang dikelompokkan menjadi dua sistem, yakni sistem mekanik dan sistem organik.
Sistem mekanik adalah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan
input-process-output yang terdapat hubungan kausal bersifat langsung dan linier.
Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat
didesain dengan memanipulasi input. Sebagaimana diketahui input dalam proses
pendidikan mencakup siswa, guru, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran,
ruang kelas dan pergedungan, peralatan, dan kondisi lingkunangan. Artinya, upaya
untuk meningkatkan mutu output dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi
kualitas input.
Menyadari rendahnya kualitas guru-guru yang ada, bebarapa tahun terakhir
pemerintah mulai menggalakkan program sertifikasi dan uji kompetensi guru. UndangUndang No. 14 Tahun 2005 tentang ―Guru dan Dosen‖ dan Permendiknas No. 16 tahun
2007 tentang ―Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru‖ menyebutkan
bahwa seorang guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi: yaitu, kompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuan program ini adalah menguji
kompetensi para guru-guru yang mengajar di sekolah sehingga nantinya bisa disebut
guru profesional. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di
Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran memperlihatkan kepada kita bukan
hanya persoalan kompetensi guru yang masih rendah, tetapi juga rendahnya
kemampuan guru dalam ―memenej‖ pembelajaran dengan baik. Guru masih kurang
mampu mengatur manajemen pembelajaran yang melibatkan siswa, kurikulum, materi
pembelajaran, ruang kelas, lingkungan sekolah, dll. dengan baik.
Keterkaitan antara 4 kompetensi ini memacu guru untuk dapat menyiapkan
perangkat pembelajaran yang baik sehingga mampu mengelola pembelajaran peserta
didik dengan baik. Namun ironisnya banyak guru yang masih belum mampu membuat
rencana pembelajaran dengan baik dan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1
menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:
―Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara‖.
Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis
oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas. Usaha itu berupa
kegiatan dan proses yang terjadai dalam hubungan interaktif belajar mengajar antara
guru dan siswa yang difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat.
(Sagala, 2010:21).
Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tak bisa kita pungkiri juga merupakan
bagian tak terpisahkan dari permasalahan yang ada. Kenyataan di lapangan
membuktikan bahwa masih banyak guru-guru yang mengajar mata pelajaran PKn di
sekolah-sekolah belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Masih banyak
guru-guru PKn yang belum paham betul bagaimana cara mengajar dengan baik dan
bagaimana manajemen pembelajaran PKn yang baik. Kenyataan ini sangat
bertentangan dengan kenyataan yang diharapkan. Dalam Undang-Undang No. 14
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Tahun 2005 tentang ―Guru dan Dosen‖ Pasal 1 ayat 1 dikatakan 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‖.
Terdapat beberapa aspek permasalahan manajemen pembelajaran yang menjadi
kelemahan banyak guru termasuk guru-guru PKn. Menghadapi tantangan ke depan,
dalam menyiapkan generasi emas Indonesia, diperlukan kemampuan guru PKn dalam
menatakelola pembelajaran sehingga efektivitas implementasi kurikulum PKn dapat
lebih ditingkatkan. Efektivitas implementasi pembelajaran akan sangat banyak
ditentukan oleh kemampuan manajemen pembelajaran yang dikembangkan oleh guruguru. Aspek-aspek manajemen pembelajaran tersebut terkait dengan kemampuan guru
dalam perencanaan, mengorganisasi implementasi perencanaan pembelajaran, dan
mengembangkan berbagai sumber daya belajar yang tersedia.
Pembahasan
Manajemen Pembelajaran
Manajemen didefinisikan oleh Parker Follet (Daft dan Steers, 1986 dalam
Sagala, 2010:49) sebagai “the art of getting things done through people” atau diartikan
lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya
manusia dan material secara efisien (Buford dan Bedeian, 1988). Manajemen adalah
kemampuan dan ketrampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama
orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan
Blanehara (1982) memberikan pengertian bahwa pengelolaan merupakan kegiatan
yang dilakukan bersama dan melalui seseorang serta kelompok dengan maksud untuk
mencapai tujuan organisasi. Manajemen merupakan istilah lain dari pengelolaan yang
menurut Suharsimi Arikunto (1996:2) adalah pengadministrasian, pengaturan, dan
penataan suatu kegiatan. (Sutikno, 2012:4.).
Manajemen merupakan suatu proses yang khas, menurut Terry (1964) terdiri
atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan
yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. (Sagala,
2010:53).
Manajemen yang baik menentukan baik buruknya pembelajaran, bagaimana
seorang guru menggunakan metode yang tepat, penyediaan alat belajar yang cukup,
dan suasana kelas yang kondusif saat proses belajar mengajar. Itu semua sangat
mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan
upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat
memperoleh tujuan belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Sutikno, 2012:6).
Secara lebih luas ...manajemen sekolah adalah proses dari instansi yang memimpin dan
membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah-sekolah sebagai suatu organisasi
dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
Karena itu prinsip-prinsip manajemen sekolah yang dapat dipegang adalah
memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang yang profesional mengacu
pada visi dan misi sekolah dengan jalan melakukan proses manajemen, yakni
menjalankan fungsi pokok program sekolah yang ditampilkan oleh seorang manajer
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atau pimpinan sekolah sebagai penanggung jawab institusi sekolah, guru sebagai
penanggung jawab pelayanan belajar pada peserta didik, dan tenaga kependidikan
sebagai penanggung jawab teknis kependidikan di sekolah yang menerapkan fungsifungsi manajemen, yaitu: perencanaan (planning) program kegiatan sekolah,
pengorganisasian (organizing) tugas-tugas pokok sekolah, penggerakan (actuating)
seluruh sistem sekolah, dan pengawasan (controlling) kinerja sekolah. (Sagala,
2010:55).
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 perolehan ilmu dan pengetahuan,
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada
peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta
didik agar dapat berjalan dengan baik. (Komara, 2014:29).
Sementara itu, menurut Komalasari (2011:3), pembelajaran dapat didefinisikan
sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang
direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek
didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Sejalan dengan pendapat Komalasari, menurut Komara (2014:35) dalam pendekatan
sistem, pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen
pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena satu
sama lain saling mendukung. Komponen-komponen tersebut dapat menunjang kualitas
pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik (M. Asori Ardiansaya, 2013; Komara,
2014:35), bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem artinya suatu keseluruhan dari
komponen-komponen yang berinteraksi dan berinterelasi antara satu sama lain dan
dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri dari:
(1) siswa; (2) guru; (3) tujuan; (4) materi; (5) metode, (6) sarana/alat; (7) evaluasi; (8)
lingkungan/konteks. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri,
namun dalam berproses dikesatuan sistem mereka saling bergantung dan bersamasama untuk mencapai tujuan. (Soetopo, 2005:143 dalam Komara, 2014:35). Kedelapan
komponen tersebut ... tidak satupun yang dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat
mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Misalnya mengajar tidak dapat
dilakukan di ruangan yang tidak jelas, tanpa siswa, tanpa tujuan, tanpa bahan ajar.
(Komara, 2014:35). Lebih lanjut menurut Komara (2014:37), sebagaimaan dikutip dari
Arikunto (1990:216), berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen-komponen yang
dapat mendukung kualitas pembelajaran, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang
secara langsung berkaitan dengan berlangsungnya proses belajar tersebut terdiri atas 6
(enam) komponen, yaitu: guru, siswa, kurikulum, konteks, metode, dan sarana.
Berdasarkan pengertian tentang manajemen dan pembelajaran di atas, maka secara
manajemen pembelajaran dapat diartikan usaha kearah pencapaian tujuan-tujuan melalui
aktivitas-aktivitas orang lain, atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain
berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latarbelakang siswa (orang yang
belajar), dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu dibatasi), serta mengarah
kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang. (Yulaelawati, 2004:14).
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Kompetensi Pedagogik Guru dan Implementasi Kurikulum Pkn
Kompentensi Pedagogik Guru
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang ―Guru dan Dosen‖ dan
Permendiknas No. 16 tahun 2007 tantang ―Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru menyebutkan bahwa seorang guru dituntut memiliki empat (4)
kompetensi: yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak
mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi
profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan
mendalam. 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.
Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya
dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan
untuk kelancaran proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Keterampilan guru
dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup
pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan
memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6)
keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas,
(8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan
kelompok kecil. (Saud, 2009:75).
Sementara itu secara lebih rinci dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang
―Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa Kompetensi
Guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK adalah sebagai
berikut:
- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic
disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skills).
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Implementasi Kurikulum PKn
Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan Nasional dapat
ditemukan dalam Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai
nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan
matakuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini
dipertegas lagi bahwa ―Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cintatanah air.‖
Sementara itu, menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi
nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value126

based education”. Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar
paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek
pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi
warga negara Indonesia yang berakhlak mulai, cerdas, partisipatif, dan bertanggung
jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang
memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen
atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan
moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn
secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi
yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar
(learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut
dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan
bela negara.
Penerapan Manajemen Dalam Pembelajaran PKn
Dalam bagian sebelumnya kita telah melihat fungsi-fungsi manajemen, yaitu:
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan/ aktualisasi
(actuating), dan pengawasan (controlling). Dalam proses pembelajaran PKn di
sekolah guru perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini. Pertanyaannya
bagaimana cara guru PKn menerapkannya dalam proses pembelajaran? Berikut ini
sedikit sumbangan pikirian bagaimana guru PKn menerapkan manajemen
pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogiknya:
Perencanaan (Planning)
Dalam bagian perencanaan ini, yang pertama-tama perlu dilakukan oleh guru
PKn adalah merencanakan pengembangan perangkat pembelajaran, terutama
pembuatan Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Menurut Komalasari
(2011:180), silabus adalah rencana pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema
tertentu yang mencakup Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran,
Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar. Lebih lanjut menurut
Komalasari (2011:180), terdapat beberapa fungsi silabus yang terpenting, diantaranya
adalah sebagai berikut:
3. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum ke dalam
materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian
kompetensi untuk penilaian, sehingga memudahkan guru dalam menerjemahkan
kurikulum ke dalam tataran perencanaan dan implementasi pembelajaran di
sekolah.
4. Acuan untuk membuat Rencana Pembelajaran (RPP), yaitu rencana yang
menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai
satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam
silabus.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari silabus
yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Di dalam RPP tercermin kegiatan yang
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dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.
Dalam pengertian lain rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang
menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu
kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.
Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) Kompetensi Dasar yang
terdiri dari 1 (satu) Indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau
lebih (Komalasari, 2011: 193-194).
Pengorganisasian (organizing)
Pemilihan metode pembelajaran/mengajar adalah langkah selanjutnya yang
harus dilakukan oleh guru PKn setelah ia merencanakan dan membuat silabus dan RPP.
Metode mengajar merupakan cara atau teknik penyampaian materi pembelajaran yang
harus dikuasi oleh guru. Metode mengajar ditetapkan berdasarkan tujuan dan materi
pembelajaran, serta karakteristik anak. Agar materi pembelajaran lebih mudah
dipahami oleh siswa, maka dalam proses belajar-mengajar digunakan alat
pembelajaran. Alat pembelajaran dapat berupa benda-benda yang sesungguhnya,
imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi dan sebagainya yang dituangkan dalam media.
Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. Menggunakan sarana atau
alat pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, anak, materi dan metode
pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan
dan kecakapan yang memadai (Asnawir, 2002:17) diperlukan tenaga pengajar yang
handal dan mempunyai kemampuan (capability) yang tinggi. (Komara, 2014:36).
Di samping pemilihan metode, dalam bagian pengorganisasian, guru harus
memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Pemilihan strategi pembelajaran pada
dasarnya merupakan salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap guru, mengingat
proses pembelajaran merupakan proses komunikasi multiarah antarsiswa, guru dan
lingkungan belajar. Karena itu pembelajaran harus diatur sedemikian rupa sehingga
akan diperoleh dampak pembelajaran secara langsung (instructional effect) ke arah
perubahan tingkah laku sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. (Uno
dan Mohamad, 2013:4).
Strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru selayaknya didasari pada berbagai
pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang akan dihadapinya.
Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari (a) rumusan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan, (b) analisis kebutuhan dan karakteristik peserta
didik yang dihasilkan, dan (c) jenis materi pembelajaran yang akan dikomunikasikan.
Ketiga elemen yang dimaksud, selanjutnya disesuaikan dengan media pembelajaran
atau sumber belajar yang tersedia dan mungkin digunakan. (Uno dan Mohamad,
2013:4).
Penggerakan/aktualisasi (actuating)
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan guru PKn dalam manajemen
pembelajaran adalah actuating. Aktualisasi dalam hal ini adalah pelaksanaan proses
pembelajaran yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Tahap pembelajaran adalah
urutan prosedur pembelajaran yang diupayakan guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran atau mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Prosedur ini
lazimnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyajian (inti), dan
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tahap penuput (Solihatin, 2012:13-14).
1). Pendahuluan
 Memberitahukan tujuan pembelajaran
 Memberikan gambaran relevansi
 Memberikan gambaran pokok masalah yang akan dibahas
 Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan
 Memberikan penilaian pendahuluan melalui apersepsi
2). Penyajian (Inti)
 Menjelaskan materi disertai contoh
 Memberi kesempatan kepada murid terlibat secara aktif
 Memberi penguatan
 Mengorganisir waktu, siswa, dan fasilitas belajar
3). Penutup
 Menyimpulkan materi pembelajaran
 Melaksanakan penilaian
 Tindak lanjut.
Pengawasan (controlling)
Bagian controlling dalam pembelajaran PKn Penilaian hasil belajar siswa dan
evaluasi atau penilaian terhadap seluruh program pendidikan. Istilah penilaian
(assessment) dalam pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan
mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar menetapkan terjadinya
perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik.
Keputusan penilaian seperti lulus atau tidak lulus, telah mencapai standar penguasaan
minimal kompetensi atau belum, dinyatakan dalam bentuk yang bersifat kualitatif,
seperti baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Sebagai keputusan
(judgement) dalam penilaian harus didukung oleh bukti-bukti sebagai data yang cukup
yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui tahap
pengukuran. (Komalasari, 2011:146).
Selanjutnya menurut Komalasari (2011:147), istilah evaluasi (evaluation) yang
merupakan penilaian terhadap keseluruhan program pendidikan mulai dari perencanaan
program, hasil-hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Evaluasi pendidikan
adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Simpulan
Dari pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa aspek
penting manajemen pembelajaran PKn yang diperlukan dalam memperkuat
implementasi kurikulum PKn di sekolah-sekolah. Aspek-aspek tersebut mencakup:
1. Kemampuan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran PKn baik dalam
perumusan tujuan, penentuan materi dan bahan ajar, model dan strategi
pembelajaran, serta system penilaian.
2. Kemampuan dalam mengorganisasi proses pembelajaran PKn baik
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pengorganisasian kelas, kegiatan pembelajaran, maupun sumber daya dan
lingkungan bagi kepentingan belajar.
3. Kemampuan mengaktualisasi pembelajaran PKn sehingga terjadi proses real
learning oleh siswa dalam proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku.
4. Kemampuan mengembangkan system evaluasi sebagai bagian dari proses untuk
menilai sejauhmana telah terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku siswa.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
UNTUK PENGEMBANGAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN
DAN SOFT SKILLS MAHASISWA
Oleh,
Asep Mahpudz53
Abstrak
Tantangan bagi kita sebagai warga Negara Indonesia saat ini dalam menyikapi lajunya
kemajuan teknologi informasi yang berkembang. Kemajuan teknologi informasi telah
mengubah hubungan antar negara dan pola hubungan antar manusia. Di satu sisi, hal
ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Namun disisi lain, teknologi informasi dapat digunakan
sebagai sarana melemahkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan suatu Negara. Penetapan adanya dua mata kuliah wajib di
Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
memberi tantangan sekaligus menimbulkan implikasi terhadap dibutuhkannya
penyegaran, pengadaan dosen secara berkelanjutan. Dosen Pendidikan
Kewarganegaraan dituntut untuk menguasai secara mendalam dan komprehensif
tentang visi, misi, substansi, strategi, pembelajaran, dan penilaiannya. Dosen
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dituntut untuk mengubah pola
pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional terkait proses pengembangan
secara sistemik dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap, keterampilan,
keteguhan, komitmen, dan kompetensi kewarganegaraan.
Kata Kunci: Globalisasi, Perubahan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan, Soft Skills
Pendahuluan
Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi, pada nyatanya telah mengubah pola hubungan antar manusia dan bangsa
dalam berbagai aspek. Negara seolah tanpa batas (borderless), saling tergantung
(interdependency) dan saling terhubung (interconected) antara satu negara dengan
negara lainnya. Saat ini begitu mudah setiap orang berinteraksi meskipun tidak bertatap
muka langsung.
Dengan memperhatikan hal ini, maka menjadi tantangan bagi kita sebagai
warga Negara Indonesia saat ini dalam menyikapi lajunya kemajuan teknologi
informasi yang berkembang. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah hubungan
antar negara dan pola hubungan antar manusia. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan
kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Namun disisi lain, teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana
melemahkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan suatu negara. Hal ini telah dibuktikan dengan munculnya berbagai
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ketidakstabilan beberapa negara yang diakibatkan oleh pembentukan opini publik,
begitu pula perilaku manusia akan dengan mudah dipengaruhi oleh kemudahan akses
informasi ini yang menggunakan dan memanfaatkan jaringan internet.
Penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan tinggi
merupakan satu kesatuan yang sistemik, untuk mengembangkan kreativitas peserta
didik dalam proses pembelajaran dengan melibatkan dan memberdayakan semua
komponen dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pada
proses pembelajaran, peserta didik (mahasiswa) belajar dalam rangka mengembangkan
segenap potensi yang dimiliki, sedangkan tenaga pendidik (dosen) berperan
membimbing peserta didik untuk belajar menguasai, mengembangkan kemampuan
sesuai dengan minat peserta didik.
Pada masa kini dan masa depan peran pendidikan tinggi semakin penting,
terutama dalam mereorientasikan pola berfikir, bersikap dan bertindak peserta didik
yang sesuai dengan tatanan nilai sosial baru dalam rangka mengantisipasi dinamika
perubahan pada segenap aspek kehidupan. Proses pendidikan tidak dapat lagi hanya
sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, melainkan harus
diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan mahasiswa untuk dapat
mengantisipasi dinamika perubahan sosial dengan mendasarkan pada ilmu
pengetahuan. Proses pendidikan yang perlu diperhatikan pada masa kini dan masa
depan adalah yang dapat membangkitkan sekaligus potensi kemampuan intelektual
(hard skills), sikap dan keterampilan sosial (soft skills) pada setiap mahasiswa.
Penetapan adanya dua mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, yakni
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memberi tantangan sekaligus
menimbulkan implikasi terhadap penyegaran, pengadaan dosen secara berkelanjutan.
Dosen Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk
menguasai secara mendalam dan komprehensif tentang visi, misi, substansi, strategi,
pembelajaran, dan penilaiannya. dalam kerangka ini, maka Dosen Pendidikan
Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dituntut untuk
mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak, serta budaya profesional dosen
terkait proses pengembangan secara sistemik dimensi pengetahuan kewarganegaraan,
sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen, dan kompetensi kewarganegaraan.
Pembahasan
Implikasi Perubahan Sosial Bagi Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan
Jika ditelisik, faktor yang mempengaruhi daya saing dan jati diri bangsa
Indonesia saat ini sangatlah komplek. Secara umum dapat dilihat pengaruh dari dalam
(internal) dan pengaruh dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam antara lain
banyaknya suku, agama, ras, budaya lokal, geografis, politik, ekonomi. Sedangkan
faktor yang mempengaruhi dari luar adalah perubahan yang cepat dan kompleks,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial yang cepat dan
globalisasi.
Membahas tentang jati diri bangsa selayaknya dimulai dari nilai-nilai yang
dibangun oleh para pendahulu dan pendiri bangsa ini. Mereka telah menanamkan nilainilai persatuan dengan mencetuskan ―Sumpah Pemuda‖ yang kemudian menjadi
embrio dari kebangsaan Indonesia yaitu: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa
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yaitu Indonesia. Para founding fathers memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
dengan tujuan umum adalah mengubah sistem feodalistik dan kolonialis menjadi
sistem modern dan demokrasi.
Pada tataran politis, globalisasi yang terjadi mempengaruhi kondisi dan cara
pandang yang menghilangkan sekat-sekat teritorial dan kebudayaan sehingga
menyebabkan perubahan mondial di seluruh sektor kehidupan manusa, baik aspek
politik, sosial, ekonomi, budaya maupun agama. Pada tataran kehidupan sosial,
globalisasi mempengaruhi tatanan nilai masyarakat, dimana terjadi pengutamaan nilainilai rasionalitas, kebebasan, humanisme universal tidak dapat dihindari.
Perkembangan kesadaran politik global, di satu sisi bernilai positif karena
memungkinkan persoalan yang dihadapi sebuah negara dipecahkan bersama secara
lintas bangsa, namun di sisi lain kondisi tersebut dapat menjadi ancaman terhadap
lunturnya rasa kebangsaan warga negara. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan
berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar.
Semua ini mengandung potensi konflik (latent sosial conflict) yang dapat merugikan
dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tataran ekonomi, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat
memprihatinkan, seperti tingginya pengangguran, serta ketimpangan sosial lainnya,
merupakan sederetan potensi konflik penyebab disintegrasi bangsa. Modernisasi yang
diperkenalkan globalisasi, cenderung serba rasional, pragmatis, materialistis,
hedonistik, yang pada kenyataannya semakin mempengaruhi sistem nilai, cara
pandang, kriteria dan model perilaku masyarakat.
Apabila krisis politik dan krisis ekonomi sudah sampai pada krisis kepercayaan
diri, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation) sedang dipertaruhkan. Maka,
sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan re-evaluasi terhadap proses
terbentuknya ―nation and character building” kita selama ini, karena boleh jadi
persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati
dan menerapkan konsep awal kebangsaan yang menjadi fondasi ke-Indonesiaan.
Dalam konteks ini adanya Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting dalam sistem
Pendidikan Nasional Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara bangsa yang terbentuk
atas kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang
beragam, baik beragam agama, suku, budaya, bahasa, letak geografi, maupun etnik dan
keturunan. Namun kita sepakat bahwa keragaman itu adalah keragaman yang
berbhineka yang tunggal ika. Ini harus menjadi kesadaran semua pihak yang terlibat
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jika kebhinekaan dapat dikelola
dengan baik, maka akan menjadi modal kekuatan bangsa yang luar biasa. Keragaman
bangsa Indonesia, jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan harmoni
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang indah. Sebaliknya
keragaman budaya di sisi lain bisa menjadi bibit perbedaan yang tajam, memunculkan
friksi dan pertentangan, yang muaranya adalah konflik yang berakibat perpecahan,
disintegrasi dan kehancuran.
Saya berpandangan bahwa wawasan kebangsaan yang lebih mementingkan
nilai-nilai universal dari banyak kalangan saat ini kurang tepat. Wawasan kebangsaan
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yang mengungkap nilai-nilai sosial yang bersumber dari nasional akan lebih baik untuk
meneguhkan daya saing sebagai bangsa di dunia dan pergaulan internasional. Pada
hakekatnya, bahwa wawasan kebangsaan yang dibutuhkan adalah yang dapat dipahami
oleh seluruh lapisan bangsa, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja. Dengan
demikian Wawasan Kebangsaan akan bermakna dan menyentuh langsung kedalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hal ini akan menjadi tantangan bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional
Indonesia, terutama bagi penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah
maupun di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, perolehan hasil pendidikan yang didapat
peserta didik selayaknya berupa kemampuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut
dalam kehidupan sosialnya, semakin dibutuhkannya kemampuan beradaptasi pada
kehidupan sosial dengan kemampuan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan dan
kematangan afeksi secara keseluruhan.
Saya sepakat dengan pendapat Winataputra (2014) bahwa ―Untuk Indonesia
tampaknya pendidikan kewarganegaraan yang bersifat "exclusive and formal" dalam
dunia persekolahan dan pendidikan tinggi masih perlu dipertahankan, namun harus
mulai dikembangkan menjadi program pendidikan yang mensintesiskan secara
harmonis pendekatan "content-related" dan "process-led" serta "value-based", yang
berarti juga meminimumkan modus "didactic transmission" dan mengoptimalkan
penerapan prinsip "participative and interactive".
Dalam kerangka pemikiran ini, maka Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi perlu diorientasikan pula dalam rangka menumbuhkan daya saing
bangsa, dan berperan antara lain;
Pertama, penumbuhan secara terus menerus pemahaman dan kesadaran
kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Paham kebangsaan merupakan
pemahaman terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diploklamirkan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hakekatnya Bangsa Indonesia,
terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, etnis dan agama. Bangsa ini lahir sebagai
buah persatuan bangsa yang solid dan kesediaan saling berkorban dalam waktu yang
panjang dari para pendahulu kita. Bangsa Indonesia lahir tidak didasarkan sentimen
atau semangat primordialisme agama, maupun etnis, melainkan didasarkan pada
persamaan nasib untuk menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan terhormat.
Pengertian kesadaran Kebangsaan merupakan perpaduan dari rasa kebangsaan dan
paham kebangsaan. Kondisi kesadaran Kebangsaan suatu bangsa akan terpancar dari
kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman.
Kedua, menumbuhkan solidaritas sosial sebagai bagian dari bangsa dan
sebagai warga negara. Solidaritas sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu
bangsa. Solidaritas sosial mengandung makna adanya rasa satu nasib dan
sepenanggungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya rasa kepedulian
terhadap sesama anak bangsa bagi mereka yang mengalami kesulitan akan
mewujudkan suatu rasa kebersamaan sesama bangsa.
Berdasarkan pemikiran demikian, maka peluang strategi pembinaan
Pendidikan Kewarganegaraan yang layak dikembangkan setidaknya meliputi tiga hal,
yakni: (1) mengenali lingkungan fisik, (2) mengenali lingkungan sosiokultural, dan (3)
mengenali diri sendiri. Proses pengenalan lingkungan fisik dimulai dari pengenalan

134

lingkungan lokal menuju ke pengenalan lingkungan yang makin meluas, dan dari
pengenalan gejala-gejala sederhana sampai ke gejala alam yang bersifat kompleks.
Pada proses pengenalan lingkungan sosio kultural dimulai dengan pengenalan
lingkungan yang terdapat disekitar tempat kediaman sendiri menuju ke pengenalan
lingkungan di luar tempat kediaman sendiri. Pengenalan lingkungan sosiokultural juga
perlu mengenal berbagai lingkungan saat kini, masa lalu dan diteruskan mengenal
informasi dan diskusi mengenai lingkungan yang mungkin terjadi di masa depan. Pada
proses pengenalan diri sendiri, dimulai dengan mengenali secara individual sampai
pengenalan diri secara kolektif, keluarga, masyarakat, nasional, regional sampai
internasional.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada disebutkan bahwa
penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak
diskriminatif, menjunjung tinggi: HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan
bangsa, sebagai satu kesatuan yang sistemik, diselenggarakan dengan sistem terbuka,
multi makna dan dipandang sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan memperhatikan hal ini, maka
selayaknya penyelenggaraan pendidikan saat ini dan ke depan adalah memberi
keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam
proses pembelajaran.
Dalam kerangka pemikiran demikian, maka penyelenggaraan pendidikan
tinggi selayaknya diarahkan pada hal sebagai berikut; (1) menghasilkan lulusan yang
memenuhi tuntutan kompetensi kehidupan masyarakat dalam dinamika global, (2)
penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengungkap
potensi mahasiswa (kepribadian, keilmuan, keterampilan sosial), (3) membangun
hubungan antara pendidik dan peserta yang harmonis yang mendasarkan pada
hubungan saling membutuhkan.
Saat ini, dalam penyelenggaraan pendidikan di pendidikan tinggi terdapat mata
kuliah yang dikelompokkan dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Apabila
kita mengkaji substansi mata kuliah ini, dapat dikemukakan bahwa adanya mata kuliah
pengembangan kepribadian, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila,
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi dan misi yang diarahkan untuk menjadi
sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Misi kelompok MPK adalah membantu
mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan
nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air
sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
Dengan demikian diharapkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa setelah mengikuti
perkuliahan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT adalah mampu
menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian
yang mantap; berfikir kritis; bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan
luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.
Visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di PT yang menekankan pada
pengembangan kepribadian mahasiswa ini, perlu didukung oleh adanya kesepahaman
dosen dan pimpinan PT dalam mengembangkan kondisi perguruan tinggi yang
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nyaman, aman dan dinamis, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas,
moral, estetika, etika, dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kemampuan diri, pemahaman dan penguasaan tentang
hakekat kemanusiaan sebagai mahluk individu, mahluk sosial dan mahluk Tuhan.
Berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di PT, telah
disepakati bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pembinaan watak
bangsa (nation and character building) dan pemberdayaan warga negara, membentuk
warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang
Dasar 1945. Aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pendidikan
Kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan
(civic dispositions). Dalam konteks dengan kompetensi nilai-nilai kehidupan, maka yang
layak dikembangkan adalah kompetensi nilai harmoni yang mencakup; harmoni diri
(tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, kepercayaan); harmoni sesama
(penghargaan, kejujuran, kepedulian); serta harmoni alam (ramah lingkungan, melindungi).
Sedangkan dalam konteks pengembangan nilai kebangsaan, selayaknya Pendidikan
Kewarganegaraan dapat diorientasikan pada mengungkap nilai-nilai kebenaran kehidupan
berbangsa dan bernegara Indonesia, yakni keragaman budaya (Bhinneka Tunggal Ika),
nilai dasar berbangsa (Pancasila), nilai dasar bernegara (landasan konstitusional) UUD
1945, dan keyakinan wujud negara kesatuan Indonesia.
Dalam pandangan tersebut, maka proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di PT selayaknya dikembangkan dalam kerangka proses pendidikan
yang diarahkan pada pembentukan manusia yang utuh, yakni; (1) proses belajar
mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran
selanjutnya secara kontinum, (2) proses belajar mahasiswa untuk mempersiapkan diri
dalam menjalani kehidupan dengan situasi yang berbeda beda, (3) proses belajar
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi sosial, dan (4) proses
belajar mahasiswa untuk melakukan refleksi sebagai bagian bangsa yang hidup dalam
realitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan
konsekuensinya.
Pada era globalisasi dewasa ini dan perubahan sosial yang tidak dapat diduga
lagi, menimbulkan ketidakpastian dan menyebabkan bergesernya pola kehidupan dan
nilai yang dianut masyarakat. Kondisi seperti demikian, menjadi tantangan bagi
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, perolehan
hasil pendidikan yang didapat peserta didik selayaknya berupa kemampuan yang dapat
dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya, semakin dibutuhkannya
kemampuan beradaptasi pada kehidupan sosial dengan kemampuan yang dimiliki
dalam ilmu pengetahuan dan kematangan afeksi secara keseluruhan. Kemampuan
untuk mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah fluktuatif ini
akan menjadi tuntutan dari proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, terutama
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Dalam konteks pengembangan kepribadian mahasiswa di Perguruan Tinggi
agar dapat menjadi wahana strategis bagi peningkatan kompetensi mahasiswa dalam
pembelajaran, maka setidaknya perlu dilakukan beberapa alternatif perbaikan

136

pembelajaran, diantaranya;
Pertama, Dalam perspektif pengorganisasian materi pendidikan, selayaknya
materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan disusun berdasarkan asas kontinuitas,
urutan dan integrasi. Asas kontinuitas (continuity) diartikan sebagai adanya
kesinambungan secara vertikal dari suatu materi ke materi selanjutnya sehingga peserta
didik memiliki kesempatan luas untuk belajar dengan baik dan benar dalam upaya
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kebangsaan. Asas urutan
(sequence) dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara satu materi dengan materi
lainnya, sehingga materi pendidikan tersebut terlihat keterhubungannya (dalam
perspektif proses pembelajaran di PT). Sedangkan asas integrasi (integration) dapat
diartikan sebagai adanya kaitan dan hubungan antara dan antar materi pendidikan satu
dengan lainnya sebagai bagian keseluruhan materi pembelajaran PKn.
Kedua, dibutuhkan komitmen dan rekrutmen pendidik (dosen) Pendidikan
Kewarganegaraan yang mendasarkan pada standar yang disepakati oleh Ditjen Dikti
untuk di Perguruan Tinggi secara kontinu, terutama untuk kesinambungan jumlah
dosen PKn di PT yang sesuai dengan rasio mahasiswa. Selain itu agar dapat
berlangsung pertukaran informasi berkenaan dengan perkembangan model, pola,
strategi pembelajaran di Perguruan Tinggi mutakhir sesuai dinamika perubahan sosial.
Ketiga, penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
sebaiknya dibuatkan dalam format, model pembelajaran yang terbuka dan memberi
peluang bagi mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan dosen di PT masing-masing,
berdiskusi secara intensif untuk pendalaman materi yang dikaji. Selama ini
penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di PT lebih
terkonsentrasi dalam penyampaian materi kognitif dengan waktu kurang efektif lagi.
Peranan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di PT dalam proses pendidikan,
setidaknya merupakan sosok yang dapat tampil dalam kemampuan; (1) bersikap ilmiah
dengan perhatian dan penguasaan proses pembelajaran, (2) membangkitkan kemauan
menyelidiki dan menerapkan pendekatan ilmiah pada mahasiswa, dan (3) membentuk dan
mengembangkan kemampuan untuk berfikir dan bersikap kritis sehingga mampu
mengambil sikap secara bertanggungjawab. Dengan mendasarkan pada pertimbangan dan
pemikiran yang dikemukakan, maka dapat digambarkan keterkaitan antara pendidik dan
peserta didik dalam mengembangkan proses pembelajaran sebagai berikut:
Fungsi dan Tujuan
pembelajaran

Materi pendidikan

Sumber materi
yang beragam
Pendidik

Peserta didik
Cara belajar peserta
didik

Pendekatan
pembelajaran

Lingkungan belajar
Proses pembelajaran

Gambar 1: Kaitan Faktor Pengaruh terhadap Kualitas Proses Pembelajaran
137

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengembangan Soft Skills Mahasiswa
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan banyak aspek
yang harus dilihat sebagai indikator keberhasilan pendidikan, di antaranya aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, pendidikan di Indonesia, -harus disadari-,
sampai saat ini masih berorientasi pada pendidikan berbasis pada disiplin ilmu, pada
aspek penguasaan materi hard skills semata yang lebih bersifat mengembangkan
intelligence quotient (IQ), kurang mengembangkan kemampuan soft skills yang
tertuang dalam emotional intelligence (EQ) dan spiritual intelligence (SQ). Dalam
implementasi kurikulum pembelajaran di berbagai perguruan tinggi, hasil pendidikan
masih lebih banyak menekankan pada perolehan nilai hasil ujian.
Secara terminologis, hard skills merupakan penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.
Sementara, soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang
lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri
(intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.
Keduanya sama-sama penting, yang memang tidak bisa dipisahkan untuk menuju
kesuksesan karier seseorang. Nilai-nilai yang termasuk soft skills di dunia kerja yang
menjadi tuntutan antara lain; integritas, inisiatif, motivasi, etika, kerja sama dalam tim,
kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen, mendengarkan, tangguh, fleksibel,
komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan lainnya. Soft skills merupakan
kemampuan yang harus dimiliki pada setiap profesi. Saya sangat meyakini bahwa
atribut soft skills sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, tetapi dalam jumlah dan kadar
yang berbeda-beda. Atribut tersebut dapat berubah jika yang bersangkutan mau
mengubahnya. Atribut ini juga dapat dikembangkan menjadi karakter seseorang.
Dengan dasar pemikiran ini, maka selayaknya untuk meningkatkan daya saing
lulusan di masyarakat, diperlukan pengembangan soft skills bagi mahasiswa secara
intensif dan berkelanjutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa di PT, penting
dikembangkan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan dan keterampilan
kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang secara optimal, dan memberikan
ruang yang cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.
Dalam konteks demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan
selayaknya dapat dipandang sebagai wahana untuk membangun karakter mahasiswa,
dalam arti bukan sebatas mengajari nilai-nilai kebangsaan yang baik, tetapi yang lebih
penting adalah bagaimana melatih dan membiasakan karakter yang kuat, dan terpuji itu
dalam kehidupan sehari-hari. Sebatas mengetahui dan atau mengenali sesuatu yang
baik tidak cukup menjamin yang bersangkutan akan menjadikannya sebagai dasar
berperilaku.
Salah satu indikator keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
wahana pendidikan karakter dan pengembangan soft skills mahasiswa adalahnya
kesediaan seseorang atau peserta didik untuk menghargai nilai. Menghargai nilai
mengandung arti bahwa seseorang telah tersentuh hatinya dan dapat menyimpulkan
bahwa nilai tersebut sebagai sesuatu yang indah dan baik untuk diri pribadi dan
masyarakatnya. Pribadi-pribadi tersebut menyatakan dalam hati masing-masing bahwa
nilai-nilai baik tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dirinya.
Menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ―baik‖. Nilai-nilai yang baik, tanpa embel138

embel syarat apapun, mampu menerima nilai tersebut dengan penuh kesadaran dan
ketulusan, kemudian mampu mengamalkannya dalam kehidupan secara konsisten.
Contoh konkrit adalah nilai Jujur, kesadaran territorial (wawasan kewilayahan).
Faktor yang sangat berpengaruh untuk menginternalisasikan soft skills kepada
para mahasiswa adalah dimulai dari dosen. Dosen atau pendidik dapat menjadi teladan,
contoh dalam kehidupan, misalnya datang tepat waktu, mengoreksi tugas, dan
sebagainya. Adanya fenomena mahasiswa menyontek selayaknya jangan dianggap
biasa, ini masuk faktor kejujuran dan etika dalam soft skills. Selayaknya arah kebijakan
pengembangan mutu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di PT mendasarkan
pada upaya mengembangkan soft skills mahasiswa juga. Program pengembangan
seperti ini akan mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara utuh dengan multi
kecerdasan.
Dalam kaitan dengan pengembangan soft skills secara sistemik di PT, dalam
pembinaan pembelajaran dan kemahasiswaan akan sangat dibutuhkan tahapan yang
jelas dan terukur dengan program yang sistemik dan berkesinambungan.
Tahap pertama, adalah tahap antara semester 1 sampai semester 3,
pembelajaran untuk pembentukan jati diri. Proses yang dikembangkan adalah dengan
mengantarkan mahasiswa menemukan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki
beragam potensi, sekaligus memiliki beragam kelemahan. Potensi dan kelemahan yang
dimiliki mahasiswa sebagai fitrah manusia ini patut dikelola, demi peningkatan
kualitas serta mempersiapkan mereka untuk dapat menjadi bagian dari masyarakat
intelektual yang ingin dibangun melalui perguruan tinggi. Pada tahapan ini, proses
pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen diharapkan terjadi perubahan mind-set
mahasiswa baru, khususnya dalam budaya belajar dan bersikap di lingkungan
kehidupan kampus. Pada tahap ini, mereka mampu melakukan dan mengetahui dengan
baik analisis SWOT atas dirinya sehingga mampu membangun konsep diri bagi
pengembangan dirinya ke depan. Di sinilah akhirnya mahasiswa mengenal bakat dan
minat dirinya dengan baik, sehingga dari awal-awal, mereka dapat merancang
pencapaian target atau tujuan dirinya di masa yang akan datang.
Pemetaan potensi dan kemampuan mahasiswa baru perlu dilakukan sejak
penerimaan dan orientasi mahasiswa baru. Kepada mereka perlu diperkenalkan budaya
kehidupan akademik dan budaya kampus yang merupakan komunitas ilmiah. Hal ini
sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (2014) bahwa ―materi
yang perlu disajikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus adalah: (1)
Wawasan Kebangsaan, (2) Pendidikan tinggi di Indonesia, (3) Kegiatan akademik di
perguruan tinggi, (4) Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keillmuan, (5)
Organisasi dan kegiatan kemahasiswaa, (6) Layanan mahasiswa dan (7) Persiapan
penyesuaian diri di perguruan tinggi‖.
Tahap kedua adalah antara masa semester 4 sampai 6, tahap pembelajaran dan
pembimbingan untuk pembentukan daya kreasi dan inovasi mahasiswa. Pada tahap ini
proses pembelajaran dikembangkan untuk mempersiapkan, membangun suatu kondisi
sehingga kreasi, kreatifitas dan daya inovasi mahasiswa dapat ditingkatkan dan
mahasiswa berperan aktif dalam berbagai aktivitas belajar dan kegiatan
kemahasiswaan. Pada tahap ini, program –program yang dikembangkan dalam latihan
penelitian bersama, dan membangun kreativitas mahasiswa dapat dikembangkan
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sehingga terjadi sinergi antara pembelajaran akademik dan kegiatan kemahasiswaam
yang bersifat ekstrakurikuler.
Tahap ketiga adalah masa antara semester 7 sampai 8 adalah tahapan
pembelajaran yang lebih diorientasikan pada pembentukan dan pematangan jiwa
kewirausahaan, kepemimpinan dan manajemen mahasiswa, sehingga peningkatan softskill mahasiswa lebih berfokus pada latihan kepemimpinan dan keterampilan
komunikasi seperti: public relations, public opinion, berargumentasi secara ilmiah.
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pembinaan pembelajaran bagi
mahasiswa di kampus. Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi alternatif
pengembangan pembelajaran pada tahap ini.
Menyikapi kondisi saat ini dan mendatang, kita harus dapat memberikan
makna baru kepada paham dan kesadaran kebangsaan ini. Untuk saat ini dan masa
depan di era global, kesadaran kebangsaan harus dijadikan sebagai landasan untuk
membangun bangsa, agar bisa menjadi bangsa yang maju, terhormat, dan bermartabat.
Adanya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjadi wahana yang tepat
untuk hal ini.
Upaya mewujudkan pengembangan daya saing dan jati diri bangsa akan
berkaitan dengan komitmen seseorang, individu sebagai bagian dari bangsa Indonesia
untuk turut serta mempertahankan eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dengan dasar nilai-nilai Pancasila
berlandaskan konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu, upaya pembinaan kesadaran
kebangsaan pada masa sekarang selayaknya mengutamakan pandangan dan sikap
antisipatoris, berupa pembinaan kemampuan untuk memperhitungkan perkembangan
yang akan terjadi di masa depan. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
selayaknya mampu diorientasikan pada penanaman sikap untuk siap menghadapi
segala situasi baru, tantangan baru, yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu
masyarakat atau suatu bangsa di dalam lingkungannya.
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REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK
MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI
Oleh,
Atmawarni
Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan
kewarganegaraan berbasis Pancasila. Sehingga seluruh penerus bangsa Indonesia bisa
memahami arti dari Negara yang memiliki landasan hukum dan bisa saling
menghargai satu sama lainnya. Pendidikan kewarganegaraan bermanfaat sebagai
acuan untuk mengetahui bagaimana hidup berbangsa dan bernegara serta mengetahui
apakah itu negara hukum, hak asasi manusia, adat istiadat, dan karakter bangsa dan
sebagainya. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Negara
Hukum
berdasarkan Pancasila. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa ―Negara Indonesia
adalah Negara Hukum‖. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD
1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa
negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai
negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil
akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung
keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan
fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu
menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif,
artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini
menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya
mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran
yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Peran Pancasila dalam pembentukan
hukum termasuk tata urutan hukum, serta posisi Pancasila sebagai Dasar Negara dan
sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Sadar Hukum
Pendahuluan
Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara Indonesia. Upaya menumbuhkan
jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela
negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga
dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara,
menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, untuk
menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia.
Pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan
kewarganegaraan berbasis Pancasila. Sehingga seluruh penerus bangsa Indonesia bisa
memahami arti dari Negara yang memiliki landasan hukum dan bisa saling
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menghargai satu sama lainnya. Pendidikan kewarganegaraan bermanfaat sebagai
acuan untuk mengetahui bagaimana hidup berbangsa dan bernegara serta mengetahui
apakah itu negara hukum, hak asasi manusia, adat istiadat, dan karakter bangsa dan
sebagainya.
Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak
hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana
sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat
setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga
pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang
lebih luas juga tecakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan
tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaran, akan lebih baik
lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengambangan diri seluas-luasnya. Rasa
kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan
iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita tidak akan mudah
terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga
menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Memiliki sikap
tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu
Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat penting bagi warga Negara Indonesia
untuk dipelajari dan diperdalam.
Pembahasan
Pendidikan Kewarganegaraan memberi makna antara lain agar mampu
menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai
demokrasi. Setiap warga negara mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah maupun
menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, memiliki
kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di
masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, mampu
berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan. Dengan demikian
diharapkan agar mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan
kebijakan publik, dan mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara benar dan baik.
Pendidikan Kewarganegaraanlah yang mengajarkan bagaimana seseorang
menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu
tidak dapat diwariskan begitu saja melainkan harus dipelajari dan di alami oleh
masing-masing orang. Apalagi Indonesia sedang menuju menjadi negara yang
demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan
partisipatif.
Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka dari itu di
masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi,
materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun
kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu
menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik sesuai dengan
norma dan kaedah hukum yang berlaku di Indonesia.
Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak bermakna tunggal, akan
tetapi harus dimaknai berbeda tergantung sistem politik suatu negara. Indonesia
sebagai suatu negara yang menganut ideologi Pancasila merumuskan ukuran nilai yang
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tertulis. Sehinga menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan
yang tidak terpisahkan. Menurut Tamanaha ada dua versi negara hukum yang
berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh
berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan
konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah.
Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum
diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan
perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and
legality, dimana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan
versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana
privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok.
Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan
(dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung
prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.
Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara
dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi
temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak
ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan
tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan
konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui
atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak
lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep
negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian
digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar
tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal
negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara
konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum. Konsep
Negara hukum formal merupakan instrument tindakan pemerintah dalam menjalankan
suatu kebijakan pemerintahan, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma umum,
jelas dan pasti, yang ditandai dengan makin tumbuhnya demokrasi dan legalitas.
Kesepakatan merupakan penentu isi atau substansi hukum dari hak individu, sebagai
prinsip hak atas kebebasan pribadi atau keadilan yang mengandung prinsip persamaan ,
kesejahteraan ketertiban, kedamaian serta kelangsungan berserikat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula
istilah negara hukum dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan
(machtstaat).
Pada dasarnya konsep negara hukum adalah untuk menjamin kepastian hak
dan kewajiban bagi warga Negara. Kebebasan setiap individu adalah merdeka untuk
mengejar cita-citanya tentang kebaikan. Akan tetapi kebebasan bukanlah berarti
melakukan apa saja yang disukainya. kebebasan adalah hak untuk melakukana apapun
yang sesuai hukum.
Menurut Tamanaha, ada empat tema pokok yang menjadi landasan kebebasan,
yaitu pertama; setiap orang bebas dalam lingkup dimana hukum dibuat secara
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demokratis, dimana setiap orang adalah pengatur sekaligus yang diatur, tentunya
mereka wajib taat hukum, kedua; setiap orang bebas dalam lingkup dimana pejabat
pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, ketiga; setiap orang
bebas sepanjang pemerintahan dibatasi dari pelanggaran atas diganggunya otonomi
individu, serta keempat; kebebasan mengalami kemajuan ketika kekuasaan dipisahkan
dalam beberapa kompartemen dengan tipe legislatif–eksekutif dan yudikatif. Dari
landasan pemikiran itulah yang melahirkan konsep negara hukum seperti yang
dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, 2006: 152 yang mengemukakan empat elemen
penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan rechtstaat, yaitu perlindungan
hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta peradilan tata usaha negara. Kesemua
konsep negara hukum tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan
kebebasan individu dan pembatasan kekuasan serta tindakan negara untuk
menghormati hak-hak individu yang harus diperlakukan sama.
Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen Jimly
Asshiddieqie sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum
(rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu sumpremasi hukum (supremacy of
law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of
law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan
tidak memihak, peradilan tata uasaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak
asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan
negara serta trasnparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan
pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum dalam arti yang
sebenar-benarnya.
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum
Pancasila, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945. Bahkan secara
tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah
negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasar atas
kekuasaan belaka (machtstaat). Rumusan Penjelasan UUD mencerminkan bahwa UUD
1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Latar belakang lahirnya
negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari
penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat
adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip
Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen Negara hokum Indonesia.
Lahirnya negara hukum Pancasila terdapat kesadaran bahwa manusia dilahirkan dalam
hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara
tidak terbentuk karena perjanjian melainkan ―atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas‖. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen
utama Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara Indonesia menempatkan
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara
Indonesia.
Negara hukum Indonesia memiliki perbedaan yang lain dengan negara hukum
Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum kepentingan
nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
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Prinsip musyawarah dan keadilan sosial mengandung makna yang dalam bagi elemen
negara hukum Indonesia. Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok
bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara
hukum Indonesia. Prinsp keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari
negara hukum Indonesia. Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen
dimana hukum mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauku
yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum
harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satukesatuan.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia
disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechtstaat, juga mengandung
elemen-emelemen yang spesifik yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan
antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial serta persatuan
Indonesia.
Simpulan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu cara pembelajaran bagi
segenap warga Negara Indonesia untuk menanamkan pemahaman tentang hak dan
kewajiban sebagai warga Negara berdasarkan hukum yang berlaku dalam ngara
kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia adalah Negara hukum.
Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara
hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen
yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat mauapun rule of law, juga
memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia
berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu
terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang
didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan
gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
Pengertian Negara hukum yang berbeda beda memiliki makna yang sama yaitu
Negara yang menjamin keamanan warga Negaranya dan Negara yang menjadikan
hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: UPAYA UNTUK MEMBANGUN
KARAKTER BANGSA DI LINGKUNGAN MAHASISWA
Oleh,
Aziz Taufik Hirzi
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya yang diajarkan di perguruan tinggi
diharapkan dapat memberi insiprasi dan motivasi bagi para mahasiswa dalam upaya
membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai pembuka jalan menuju cinta
tanah air. Materi yang diajarkan tidak sekedar konsep dan teori , namun disertai
dengan praktik di lapangan sebagai wujud konkrit dari pelaksanaan dan pengembangan
konsep dan teori itu. Dosen dituntut untuk mengkreasi berbagai cara mengajar yang
senantiasa dapat menarik perhatian mahasiswa.Untuk membangun karakter bangsa
harapan, para mahasiswa didorong sejak awal untuk aktif di organisasi, baik intra
maupun ekstra kampus, dan dapat mengikuti pelatihan yang bernuansa religi, karena
orang yang paham dan patuh terhadap aturan Ilahi cenderung lebih terjaga moralnya.
Pada era digital sekarang tidak ada sekat mutlak yang membuat jarak antara dosen
dengan mahasiswa. Keterbukaan informasi dapat membawa berkah di satu sisi, dan
dapat membawa masalah di lain sisi apabila tidak mampu menyeleksi dengan cermat
dan teliti. Beberapa bahasan yang terurai dalam tulisan ini meliputi tentang ;
pentingnya peningkatan mutu pembelajaran PKN; Profil karakter bangsa harapan; dan
Partisipasi berbagai pihak terkait.
Kata Kunci: Karakter Bangsa, Peran Partisipan, Peningkatan Mutu Pembelajaran
PKN
Pendahuluan
Pengalaman penulis pada saat belajar di SMA tahun 1974, terasa amat jelas
ketika guru Civics/Tata Negara mengajarkan makna demokrasi, HAM, UUD, bentuk
negara, dan bentuk pemerintahan. Murid diajak diskusi dan ditanya berkali-kali apa
yang diajarkannya disertai contoh praktik di lapangan, khususnya tanah air Indonesia.
Apa yang diajarkan guru membuat murid mudah mencernanya, paham makna tidak
sekedar formulasi definitif, tapi murid diajak kritis terhadap praktik ketetanegaraan
khususnya di tanah air.
Memasuki tahun 1980-an, era jayanya Orde Baru, pelajaran Civics ditiadakan.
Sebagai gantinya muncul pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang banyak
mengupas dan berisi ajakan bagaimana menjadi seorang Pancasilais sejati, dan
kemudian disusul dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKN) yang melengkapi materi PMP dengan informasi keberhasilan pembangunan
pada masa Orde Baru.
Pelajaran yang mengandung ―ideologis‖ itu ekspansinya diperluas ke berbagai
lembaga pemerintahan dan swasta, serta umum dengan penyelenggaraan penataranpenataran Pedoman Penghayatan dan Pendalaman Pancasila (P-4), dengan suatu
harapan kesadaran berbangsa dan bernegara meningkat , terlebih pada saat berlakunya
satu-satu asas Pancasila (di masyarakat dikenal juga sebutan asas tunggal) di partai
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politik dan organisasi kemasyarakatan, penataran P-4 di tanah air sangat ramai.
Pada saat demokrasi di era reformasi bergulir sejak tahun 1998 hingga kini,
suara-suara pentingnya kesadaran berbangsa mencuat sebagai reaksi atas
terasumsikannya demokrasi kebablasan, berkurangnya etika kesantunan, perilaku para
aktor politik yang tidak sesuai harapan (bolos sidang dan kasus korupsi), berita di
media yang cukup kompleks, dan pergaulan muda-mudi yang terasa longgar.
Fenomena ini mendorong para tokoh untuk menggaungkan kembali Pancasila sebagai
perekat dan pemersatu bangsa, dan PKN sebagai dasar pengetahuan dasar kenegaraan
untuk mengenal, memahami, dan mencintai tanah air. Memperhatikan kondisi kini
apakah itu sebagai akibat dari terlenanya orang pada kebebasan sehingga lupa pada
ideologi Pancasila dan tidak sadar berbangsa ? Wallahualam bissawaab. Yang jelas
setiap saat dengan tidak terikat waktu , pelajaran dan pengajaran Pancasila dan
Pendidikan Kewarganegaraan penting disampaikan dan diamalkan, khususnya generasi
muda yang belum/tidak paham akar sejarah bangsa.
Sebagai pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di kampus, penulis merasa
prihatin menyaksikan sebagian mahasiswa yang tidak paham pengetahuan yang paling
mendasar tentang Ketatanegaraan , bahkan tidak kurang penulis menemukan
mahasiswa yang tidak hafal urutan sila-sila Pancasila dan pasal-pasal terpenting dalam
UUD 1945 yang diamandemen. Apabila kedaan ini tertbiarkan , khawatir ruh
kebangsaan pellahan sirna terhempas gelombang, terlebih pada era globalisasi kini
tantangan untuk menjadi bangsa yang besar dan beradab semakin kompleks. Sebaran
budaya asing sangat masif , boleh jadi berdampak pada perilaku individu.
Individu yang berperilaku liberal dan tidak selektif boleh jadi akan mudah
terbawa arus, bahkan merasa berbangga dengan budaya impor yang praktis
mengabaikan budaya nasional. Berkait dengan paparan di atas, terurai beberapa bagian
yang akan menjadi bahasan penulis terdiri atas; Pentingnya peningkatan mutu
pembelajaran PKN; Profil karakter bangsa harapan; dan Partisipasi berbagai pihak
terkait.
Pembahasan
Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa, dan Peran Partisipan
Pentingnya Peningkatan Mutu Pembelajaran PKN
Dalam pembelajaran PKN, kompetensi dasar, atau sering disebut kompetensi
minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan
pada peserta
didik/mahasiswa terdiri atas tiga jenis, pertama , kompetensi pengetahuan kewargaan
(civic knowlwdge); kedua, kompetensi sikap kewargaan (civic dispositions); dan
ketiga, kompetensi ketrampilan kewargaan ( civic skills)- (Rozak, 2008 : 18).
Apa yang terjadi di lapangan, pembelajaran PKN di kampus, khususnya bagi
mahasiswa terkesan sekedar memenuhi syarat kurikulum. Dosen menyajikan mata
kuliah itu pun terkesan hanya memenuhi kewajiban sejumlah syarat SKS. Imbasnya,
apa yang diajarkan dosen kurang ―berbekas‖ di benak mahasiswa. Mahasiswa tidak
termotivasi untuk mendalami mata kuliah itu karena ada sebagian mahasiswa yang
menganggap bahwa mata kuliah itu bisa dan mudah dibaca sendiri, padahal konon di
Jepang, mata kuliah dasar seperti Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk
kategori mata kuliah utama yang sangat serius diajarkan dosen. Mereka (mahasiswa
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Jepang) merasa malu apabila nilai kemampuan berbahasa (pengetahuan bahasa, tata
bahasa, dan kesusateraan) dan pemahaman terhadap PKN di bawah rata/standar.
Sebaliknya, mereka merasa bangga apabila nilai mata kuliah itu di atas rata-rata mata
kuliah lain.
Kondisi ini menuntut dosen untuk memodifikasi pembelajaran PKN yang lebih
mudah dicerna dengan tetap memperhatian bobot/mutu akademiknya sehingga
mengenai sasaran, dan mengkreasi cara mengajarnya dengan suasana lain family
friendly, tidak menjenuhkan dan membosankan. Tayangan visual, diskusi kelompok,
dan travelling ke tempat-tempat bersejarah adalah salah satu peluang yang dapat
membuka pikiran para mahasiswa untuk merenung, mendalami, dan menghayati
pentingnya mata kuliah PKN, terlebih sebagai generasi muda tentu sangat pantas
apabila menyadari bahwa Indonesia itu lautannya luas, wilayah daratannya besar,
alamnya indah, dan tanahnya subur yang sangat memerlukan tata kelola pemerintahan
yang baik hingga memberi manfaat bagi bangsa.
Mata kuliah utama ini apabila didukung oleh dosen yang paham, menguasai
dan menjiwai nya, akan mendorong para mahasiswa untuk belajar lebih serius , tidak
sekedar memenuhi tuntutan prosedur. Di sini dosen dituntut untuk mengeluarkan
berbagai jurus yang dapat membangkitkan mahasiswa belajar PKN. Jurus-jurus itu
dapat dikeluarkan dalam setiap pertemuan, atau paling tidak selama satu semester ada
dinamika pembelajaran yang dapat diikuti dan diserap mahasiswa. Cara monolog,
dialog interaktif, tugas individu, tugas bersama yang terpola dan bertarget, baik di
kelas maupun di lapangan, adalah cara-cara yang diharapkan tidak menjenuhkan alias
membosankan.
Dalam mengajar setiap mata kuliah apa pun, terutama Pendidikan
Kewarganegaraan, ketrampilan nurani pantas dikedepankan, dan dapat mengiringi
setiap apa yang diajarkan. Mahasiswa diajak berpikir dan menganalisis suatu perkara
dengan arahan yang membuat mahasiswa percaya diri dan optimis akan masa depan
Indonesia. Demikian pula, mahasiswa diajak bergaul dengan dengan berbagai elemen
masyarakat dan mengenal mereka sebagai partner yang dapat diajak bicara kapan saja.
Dosen dituntut untuk melayani setiap pertanyaan, bahkan komplen mahasiswa
sekalipun diberi keleluasaan untuk menyampaikan pertanyaan atau aspirasi berkait
dengan mata kuliah dan peristiwa yang terjadi di tanah air.
Profil Karakter Bangsa Harapan
Presiden Soekarno menegaskan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa Indonesia
dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan nation and character
building. Beliau mewanti-wanti jika pembangunan karakter ini tidak berhasil, maka
bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli (Erwin, 2011 : 44). Bangsa yang besar
adalah bangsa yang memahami dan menghargai sejarah. Kelebihan yang diperoleh
dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kekurangan yang didapat dijadikan
pelajaran berharga. Bangsa yang diharapkan adalah bangsa beradab, memiliki nilai
kemanusiaan, dan memiliki kepribadian yang tangguh dengan ciri-ciri : teguh
pendirian, jujur, menjaga dan memelihara kebersamaan, toleran, memiliki rasa
solidaritas, berani menegakkan amar makruf, dan melawan kemunkaran, memiliki
kemandirian, mencintai dan mengutamakan produk domestik dan budaya domestik.
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Untuk menjadi bangsa seperti itu tidak mudah, tidak bisa instan, perlu proses
panjang, apalagi sebagai calon pemimpin bangsa, mesti memiliki pengalaman aktif di
organisasi dan mengikuti berbagai kegiatan latihan kepemimpinan. Apabila itu dilalui,
sedikitnya calon pemimpin itu memiliki dasar yang dapat dijadikan bekal untuk
menjadi pemimpin yang sebenarnya.Pemimpin seperti itu biasanya lebih peka, lebih
paham, dan pedulidalam melihat berbagai kondisi masyarakat. Lain halnya dengan
bangsa yang tidak pernah aktif di organisasi apalagi latihan kepemimpinan, ketika
suatu saat diminta untuk menjadi pemimpin, tentu akan mengalami sesuatu hal yang
tidak biasa, butuh belajar penyesuaian yang tidak sebentar untuk menjadi layaknya
seorang pemimpin. Karena itu, seorang dosen penting memotivasi para mahasiswa
untuk menjadi pemimpin, baik bagi dirinya, maupun keluarga dan lebih besar levelnya
dari itu yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang.
Untuk membangun karakter bangsa harapan, selain apa yang disampaikan di
atas, para mahasiswa didorong sejak awal untuk dapat mengikuti pelatihan yang
bernuansa religi, karena orang yang paham dan patuh terhadap aturan Ilahi cenderung
lebih terjaga moralnya. Michael Maccoby mengemukakan bahwa seorang pemimpin
yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima
kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama besar secara kumulatif (Hasibuan,
1996 : 44), sekalipun dia sendiri orang sekuler yang kurang mempercayai dogmadogma agama, tapi orang yang memiliki bekal religi dianggapnya lebih baik, karena
dapat mengendalikan beberapa hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Demikian
pula, E.Z. Muttaqien, Rektor Universitas Islam Bandung 1973-1985 mengemukakan
bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu menghasilkan pemimpin pengganti
berikutnya (Hirzi, 2009 : 119).
Pandangan di atas memberi pesan bahwa dosen sebagai pengajar, pantas
apabila bertindak sebagai imam/pemimpin mahasiswa yang senantiasa berusaha sekuat
tenaga membangun karakter mahasiswa dari berbagai sisi, antara lain manajemen
kepemimpinan dan pendekatan spiritual. Dengan manajemen kepemimpinan yang baik
dan penerapan nilai Ilahiah yang benar, akan menambah kekuatan mahasiswa sebagai
calon pemimpin bangsa yang memiliki tanggung jawab moral dalam menghadapi masa
depan bangsa. Dengan demikian, dosen dengan mahasiswa bahu membahu
membangun karakter, karena apa yang disampaikan dosen tidak semata-mata untuk
mahasiswa, tapi untuk dirinya pula. Dosen tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga
pendidik yang berkewajiban membina mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
Pada era digital sekarang tidak ada sekat mutlak yang membuat jarak antara
dosen dengan mahasiswa. Keterbukaan informasi dapat membawa berkah di satu sisi,
dan dapat membawa masalah di lain sisi apabila tidak mampu menyeleksi dengan
cermat dan teliti . Yang penting pada era kini, dosen dengan mahasiswa dapat lebih
kooperatif dan akomodatif dalam menggulirkan berbagai gagasan dan aspirasi.
Partisipasi Berbagai Pihak dalam Membangun Karakter Bangsa yang Tangguh
Membangun karakter tidak cukup di kampus, di lingkungan tempat tinggal,
atau keluarga. Di mana pun tetap berlangsung. Setiap ucapan baik seiring dengan
perbuatan baik dapat menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun, apalagi mahasiswa
sebagai generasi muda terpelajar , perilaku seperti itu dapat menjadi modal
kepercayaan masyarakat, apalagi dengan keadaan saat ini yang tidak lepas dari
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pengaruh modernisasi, kepercayaan itu sesuatu yang amat bernilai. Jadi apabila
menyia-nyiakan kesempatan ini tentu akan sangat rugi, karena yang namanya
kepercayaan itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang tulus, ikhlas, jujur,
disiplin, dan taat asas, karena orang yang dipercaya biasanya amanah, tidak
meninggalkan suatu perkara yang sensitif dan merugikan orang lain.
Perilaku seperti itu dapat terbentuk dengan baik apabila didukung oleh
berbagai pihak ; orang tua, dosen, birokrat, dan lingkungan yang terus menerus
mengajarkan keteladanan yang sinergi antara ucapan dan perbuatan. Dosen
mengajarkan kepada mahasiswa tentang keteladanan para pemimpin bangsa,
khususnya pemimpin Indonesia. Orang tua bercerita tentang bangsa yang besar yang
menjunjung tinggi nilai moral dan etika, dan menaruh perhatian yang besar terhadap
nasib bangsa. Para pemangku jabatan menaruh perhatian yang besar untuk membangun
generasi muda dengan karakter yang tangguh untuk menghadapi rupa-rupa tantangan
dan rintangan, terutama pengaruh luar, dibantu para budayawan yang mencoba
menangkal dan menyeleksi budaya luar yang makin masif menyebar ke berbagai media
khususnya media sosial, dan difasilitasi oleh lembaga pemerintah terkait, seperti
kementerian kebudayaan dan dinas pariwisata dan budaya, lembaga seni budaya NGO,
dan lembaga sejenis yang mengutamakan dan mencintai budaya domestik sebagai
budaya yang menjadi acuan utama.
Mahasiswa sebagai generasi muda harapan sepatutnya menjadi bangsa utama,
tuan di negeri sendiri, bangsa yang berani mengkritisi kekuatan asing yang merusak
sendi-sendi keadilan, keamanan global, kenyamanan domestik, dan nilai-nilai
kemanusiaan. Pornografi, kekerasan, gaya hidup hedonis adalah contoh budaya asing
yang sulit dibendung. Namun sebagai bangsa beradab, tentu banyak cara untuk
mengatasi dan mengantisipasi pengaruh budaya itu. Aktif di organisasi intra dan ekstra
kampus, diskusi dengan para tokoh, diarahkan untuk mengedukasi generasi
muda/mahasiswa aktif di kelompok-kelompok pengajian, tour ke tempat bersejarah,
dan aktivitas religi, adalah contoh saluran kegiatan positif yang penting diikuti para
mahasiswa. Kegiatan ini dapat memberi bekal morel dan rasa tanggung jawab sebagai
warga
negara
untuk
bersama-sama
membangun
bangsa.
Sebagai bangsa yang besar, hematnya memiliki pemimpin yang tangguh, tegas, mau
dan mampu bekerja di bawah tekanan, berani mengambil risiko dan keputusan di saat
kritis dan waktu sempit. Ungkapan seperti inilah yang penting disampaikan dosen di
kampus, orang tua di rumah, birokrat di kantor, dan lembaga NGO yang bergerak di
bidang itu di media.
Tidak lupa , penghindaran generasi muda dari bahaya narkoba, pergaulan
bebas, clubbing di dunia gemerlap dan mengikuti kegiatan yang tidak bermanfaat,
adalah kewajiban berbagai pihak untuk mengingatkan mereka, karena kalau mau
memiliki pemimpin panutan, selain apa yang disampaikan di atas, yang paling utama
adalah moralnya yang terpelihara.
Simpulan
1. Dosen memodifikasi pembelajaran PKN yang lebih mudah dicerna dengan tetap
memperhatian bobot/ mutu akademiknya sehingga mengenai sasaran, dan
mengkreasi cara mengajarnya dengan suasana lain family friendly, tidak
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menjenuhkan dan membosankan.
2. Bangsa yang diharapkan adalah bangsa beradab, memiliki nilai kemanusiaan, dan
memiliki kepribadian yang tangguh dengan ciri-ciri : teguh pendirian, jujur,
menjaga dan memelihara kebersamaan, toleran, memiliki rasa solidaritas, berani
menegakkan amar makruf, dan melawan kemunkaran, memiliki kemandirian,
mencintai dan mengutamakan produk domestik dan budaya domestik.
3. Perilaku setiap orang dapat terbentuk dengan baik apabila didukung oleh berbagai
pihak; orang tua, dosen, birokrat, dan lingkungan yang terus menerus
mengajarkan keteladanan yang sinergi antara ucapan dan perbuatan. Dosen
mengajarkan kepada mahasiswa tentang keteladanan para pemimpin bangsa,
khususnya pemimpin Indonesia. Orang tua bercerita tentang bangsa yang besar
yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, dan menaruh perhatian yang besar
terhadap nasib bangsa.
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PERAN PKN DALAM MEMBANGUN KESADARAN AKAN PENTINGNYA
KESEIMBANGAN ANTARA PANCASILA SEBAGAI “RUH” DAN NEGARA
INDONESIA SEBAGAI “BADAN”
Oleh,
Bartolomeus Samho54
Abstrak
Negara Indonesia dibangun di atas fakta kemajemukan. Keanekaragaman suku, agama,
ras, dan golongan adalah potensi-potensi yang bersifat terberi dan istimewa bagi
bangsa Indonesia dalam bernegara. Para pendiri negeri ini sadar betul akan pluralitas
yang sungguh potensial tersebut. Kesadaran itu mendorong mereka untuk menggagas
―ruh‖ kehidupan bersama, yakni Pancasila. Perspektif Pancasila sebagi ―ruh‖
mengisyaratkan Negara Indonesia sebagai ―badannya‖. Dalam ―badan‖ yang
dihidupkan oleh ―ruh‖ itulah kepribadian bangsa Indonesia terpatri secara kekal dan
abadi. Harapan para pendiri bangsa ini tentu agar ―ruh‖ itu menghidupkan ―badannya‖
untuk selama-lamanya. Harapan demikian mengisyaratkan pentingnya keseimbangan
dan keserasian di antara keduanya. Ibarat kata pepatah “men sana in corpore sano”,
begitulah relasi ideal yang diharapkan antara Pancasila dan Negara Indonesia. Bila
―ruh‖ tidak sehat, ―badan‖ pun sakit. Pernahkan Pancasila ―sakit‖? Bila hal itu terjadi,
bagaimana cara untuk ―menyembuhkannya‖? Tulisan ini hendak mendeskripsikan
peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dalam membangun keseimbangan antara
Pancasila sebagai ―ruh‖ dan Negara Indonesia sebagai ―badan‖. Dalam kerangka itu,
kami menimba inspirasi dari perspektif pendidikan Ki Hadjar Dewantara.
Kata kunci: Pancasila, Ruh, Negara Indonesia, Badan, Pendidikan, Pendidikan
kewarganegaraan
Pendahuluan
Dalam sejarah perumusan Pancasila kita temukan gagasan bahwa Pancasila
adalah ruh. Sukarno menegaskan bahwa Pancasila adalah „Philosofische grondslag‟
dari Indonesia merdeka. Beberapa kata kunci Sukarno tentang Pancasila yang
mengindikasikan perannya sebagai ―ruh‖, yakni pundamen, filsafat, pikiran yang
sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, ‗weltanschauung‟, azas, dan
dasar Negara Indonesia. Menurut Sukarno, di atas Pancasila itulah didirikan gedung
Indonesia merdeka secara kekal dan abadi (A.M.W. Pranarka, 1985: 31-33). Perspektif
Pancasila sebagai ruh mengisyaratkan pentingnya keseimbangan dengan ―badannya‖,
yakni Negara Indonesia. Ketidakseimbangan di antara keduanya adalah sebuah
persoalan. Artinya, keduanya berpotensi sakit.
Gagasan pentingnya keselarasan antara ruh dan badan rupanya telah
mengemuka dalam kultur Yunani klasik. Para pemikir Yunani klasik meyakini bahwa
keselarasan antara ruh dan badan adalah pintu masuk menuju kondisi hidup manusia
yang ideal, yakni eudaimonia atau kebahagiaan. Untuk itu mereka menyelenggarakan
pendidikan yang disebut paideia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa
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Helenistik dan kekaisaran Romawi, paideia pun mengalami perluasan artikulasi dan
dihubungkan dengan arête (keutamaan tertinggi) sebagai manusia. Lantas paideia,
identik dengan aktivitas penyempurnaan ideal pikiran dan tubuh manusia. Perluasan
konsepsi paideia yang terkait dengan arête ini, pasca perang Parsi, bermuara pada
sebuah pertanyaan: pendidikan macam apakah yang menuntun orang pada arête?
Rupanya itulah pertanyaan yang melahirkan kultur demokrasi, yang kemudian menjadi
pengganti kultur aristokrasi yang sudah lama ditapaki dalam kehidupan bernegara.
Kultur demokrasi kemudian berkembang pesat sebab berkaitan dengan cita-cita politik
dari warga Negara yang cinta akan keadilan (Bambang Sugiharto, 2008: 20-21 ).
Selain paideia, di Sparta ada sistem pendidikan kewarganegaraan yang unik
yang spiritnya sama dengan paideia, yakni agoge‟. Tapi yang lebih berkembang di
kemudian hari agaknya adalah paideia. Hal itu bisa jadi karena paideia memiliki
kurikulum yang sistematis yang disebut dengan artes liberals atau liberal arts. Dalam
kurikulum itu ada tujuh bidang pelajaran yang diajarkan dalam rangka mencapai arête
(keutamaan, kebajikan). Ketujuh bidang pelajaran itu terbagi dalam dua kelompok,
yakni Trivium (pembagian bawah) yang terdiri dari tata bahasa, retorika, dan logika
dan Quadrivium (pembagian atas) yang terdiri dari berhitung, geometri, astronomi, dan
musik (2008: 21-22). Pada prinsipnya, pendidikan dalam kurikulum artes liberals atau
liberal arts diarahkan pada upaya mendidik manusia secara utuh agar menjadi warga
Negara yang cerdas, pintar, benar, dan bermoral sehingga mampu beradab,
bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, spirit pendidikan Yunani klasik
itu layak dilirik, terutama berkaitan dengan tujuannya. Bila tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah untuk membangun wawasan dan kesadaran para peserta didik
akan nilai-nilai Pancasila dan aktualisasinya dalam kehidupan bernegara, upaya
demikian jelas signifikan untuk membangun keseimbangan antara Pancasila sebagai
―ruh‖ dan Negara sebagai ―badan‖. Dalam perspektif itu, Pendidikan Kewarganegaraan
adalah upaya untuk menginternalisasi dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam
konteks hidup bernegara.
Mengartikulasikan Pancasila sebagai ―ruh‖ Negara Indonesia mengisyaratkan
Pancasila itu bukan ―wadah‖, tapi ―spirit‖, yang mengisi dan memberi daya kehidupan
bagi Negara Indonesia sebagai ―badannya‖. Dalam konteks itu, perlu ada upaya
sistematis agar “elan vital” bangsa Indonesia itu terjelma dalam ―badannya‖.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya sistematis dan metodis dalam membangun
keseimbangan antara proses pembantinan atau internalisasi nilai-nilai Pancasila dan
upaya realisasinya ke dalam praksis kehidupan bernegara di Indonesia. Daya vital yang
dimaksudkan adalah nilai-nilai hakiki yang terkandung didalam Pancasila, yang
disebut Sukarno sebagai mutiara lima dari bumi Indonesia, di mana kepribadian
Indonesia terjelma di dasarnya (Sukarno, 2006: 68).
Pembahasan
Pancasila Pernah “sakit”?
Tubuh manusia, meski didalamnya ada ruh, bisa sakit. Bila tubuh sakit, ruhnya
juga sakit dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keduanya perlu “balancing”
agar seirama, selaras, dan waras. Artinya, paradigma yang tepat untuk membangunnya
bukan ―either-or‖ (salah satu saja), tapi “both-and” (keduanya secara serentak).
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Keseimbangan dalam membangun antara ―jiwa dan raga‖ adalah syarat bagi
keselarasan dan kesehatan mental manusia. Logika ini berlaku bagi relasi antara
Pancasila sebagai ―ruh‖ dan Negara Indonesia sebagai ―badan‖. Relasi keduanya mesti
serasi. Keduanya mesti dibangun secara serentak seperti ditegaskan dalam lagu
Indonesia Raya, …‖bangunlah jiwanya bangunlah badanya untuk Indonesia Raya…‖.
Bila tidak dibangun secara serentak, keduanya ―tidak sehat‖ atau ―sakit‖. Tapi apakah
Pancasila sebagai ―ruh‖ Negara Indonesia pernah sakit? Apakah ada fenomena dalam
praksis hidup bernegara yang mengindikasikan bahwa bangsa ini sibuk membangun
fisiknya saja sehingga mental bangsanya ―sakit‖?
Dalam sejarah Indonesia pernah terjadi pendangkalan pemaknaan atas
Pancasila. Pertarungan politik dan ideologi yang memanas di era kepemimpinan
Sukarno menghantar Pancasila menjadi permasalahan pemikiran cukup serius
menyangkut kedudukannya sebagai dasar Negara (1985: 316). Bahkan Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959 tidak berhasil menguraikan persoalan tersebut. Persoalan
menyangkut pemikiran tentang Pancasila pun berkembang sesudah Dekrit Presiden
dikumandangkan. Akar permasalahannya adalah karena Pancasila dimaknai sebagai
wadah. Fungsi dasar sesuatu yang disebut wadah adalah untuk menampung apa pun
yang dapat ditampungnya. Ibaratkan sebuah mangkuk yang digunakan untuk
mewadahi makanan dengan aneka rasa secara serentak: pahit, manis, kecut, asam, asin,
pedas, dst. Tentu makanan itu tidak nikmat bila disantap, dan barangkali tidak perlu
disantap sebab membahayakan kesehatan. Begitulah nasib Pancasila bila dimaknai
sebagai wadah.
Pemaknaan Pancasila sebagai wadah menimbulkan persoalan karena aliranaliran pemikiran atau ideologi berusaha mengisinya dengan ajaran dan cita-citanya
masing-masing. Akibatnya, muncullah multi tafsir atas Pancasila. Tafsir yang
kompleks atas Pancasila jelas membingungkan warga Negara. Pancasila dimaknai dari
berbagai sudut pandang yang tidak jarang saling bertabrakan alur, simpang-siur.
Seperti dicatat A.M.W. Pranarka, bahwa pernah pada suatu masa terjadi multi tafsir
atas Pancasila: ada tafsir yang berbasis ideologi kebangsaan, ada tafsir yang
menekankan keagamaan, ada tafsir yang bercorak Marxis, ada tafsir ideologis, ilmiah,
filosofis, dan teologis. Bahkan dalam aliran kebangsaan terdapat inkonsistensi tafsir
atas Pancasila. Ada dua corak tafsiran yang mengemuka pada kubu Ideologi
Kebangsaan. Corak yang pertama, ideologi Kebangsaan diuraikan dengan pemikiran
mengenai kepribadian, sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Sementara corak yang
kedua, ada uraian mengenai Ideologi Kebangsaan yang bersandar pada Ideologi Barat
Modern Sekuler, khususnya sosialisme dan Marxisme (1985: 316-318).
Jadi, ketika Pancasila dimaknai sebagai wadah maka terbuka peluang luas
untuk terjadinya interaksi tanpa batas yang jelas antara aliran-aliran pemikiran yang
berupaya mengisinya. Pada era Sukarno, pemaknaan atas Pancasila sebagai wadah
lantas menjadi ajang pertemuan antara tiga ideologi, yakni: Ideologi Kebangsaan,
Ideologi Keagamaan, dan Ideologi-ideologi Barat Modern Sekuler. Pertemuan antara
tiga visi, cita-cita, dan misi yang berbeda dan bahkan bertentangan jelas berpotensi
memicu konflik, ketegangan, dan kontradiksi internal. Pemaknaan Pancasila sebagai
wadah merupakan fase di mana bangsa Indonesia sibuk mengurus ―ruh‖ dan
mengabaikan ―badan‖. Urusan membangun ―ruh‖ pun begitu kompleks dan diwarnai
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―aksi serba coba-coba‖ dalam meramu ―resep obat‖ bermerk ideologi tertentu untuk
menguatkan dan menyehatkan ―ruh‖. Alhasil, justru itu menjadi titik awal fenomena
―ruh‖ mengalami sakit. Dan, seperti dipaparkan di atas, ketika ruh ―sakit‖ maka badan
pun ―sakit‖. Kekacauan, perselisihan, saling curiga, pertengkaran, permusuhan,
pengkhianatan, kemunafikan, dan fenomena kekerasan (verbal dan fisik) menyelimuti
masing-masing anak negeri ini. Nyatanya begitulah fenomena yang muncul di
kemudian hari. Pertarungan politik dan ideologi yang bermuara pada peristiwa tragis,
memilukan, dan dehumanistik pada 30 September 1965 bisa menjadi pelajaran sejarah
yang amat berharga dalam menakar pentingnya membangun ―jiwa dan badan‖ bangsa
ini secara seimbang seperti diserukan dalam lagu Indonesia Raya.
Dewasa ini, apakah Pancasila sungguh ―sehat‖ sebagai ―ruh‖? Untuk
menjawab pertanyaan ini sunguh tidak mudah secara teoretis. Namun, bila kita
merenung dan mengkritisi fenomena atau praksis kehidupan bernegara, agaknya kita
ragu untuk mengatakan bahwa ―ruh‖ yang menghidupkan Negara Indonesia ini
sungguh dalam keadaan ―fit‖ atau Negara Indonesia dalam keadaan ―sehat‖. Ketika
bangsa ini sibuk ―membangun fisik‖ sembari secara sadar menelantarkan ―ruh‖,
bangsa ini terancam mengalami ―sakit mental‖ yang kronis dan laten. Praksis
kehidupan dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya kita menunjukkan
beberapa fenomena akibat ketidakseimbangan pembangunan antara ―ruh‖ dan ―badan‖.
Beberapa Fenomena
Secara ideal, Pancasila sebagai ―ruh‖ menghidupkan ―badannya‖ secara sehat.
Artinya, bila ada upaya bersama dalam kesadaran sebagai warga Negara Indonesia
untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai vitalnya dalam praksis kehidupan
bernegara maka terciptalah situasi dan kondisi hidup bermasyarakat yang damai,
tentram, adil, dan makmur. Akan tetapi, kita dapat melihat dan menafsirkan konteks
Indonesia dewasa ini. Meskipun bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan yang
bercorak ketimuran (ke-Indonesia-an), yang dibangun oleh Bapak Pendidikan
Nasionalnya, tapi praksis kehidupan di Indonesia dalam arti yang luas dan praksis
pendidikannya belumlah dapat dikatakan selaras dengan harapan para pendiri bangsa
Indonesia. Artinya, praksis kehidupan bangsa ini sarat dengan pembangunan fisik, dan
menelantarkan pembangunan ruh. Dalam ranah pendidikan pun, orientasinya adalah
kognitif, dan cenderung mengabaikan perkara mental. Betul seruan Bapak Presiden
Joko Widodo bahwa bangsa ini perlu revolusi mental. Sebab di sanalah persoalan
negeri ini yang paling sublim.
Setelah hampir genap sudah tujuh dasawarsa usia kemerdekaan bangsa, tanpa
bermaksud menyangkal adanya perkembangan pembangunan dalam berbagai ranah
kehidupan, negeri yang dijiwai oleh Pancasila ini tetap rawan terhadap persoalanpersoalan eksistensial. Perkembangan dalam pembangunan memang kita akui adanya,
tapi praksis hidup berbangsa dan bernegara masih rentan terhadap kekerasan, perilaku
koruptif, diskriminasi, dan eksploitasi lingkungan hidup. Itulah tanda-tanda bahwa
negeri ini mengalami masalah mental. Barangkali akarnya adalah karena bangsa ini
cenderung membangun fisik dan mengabaikan yang bersifat ―ruh‖.
Kekerasan dan ancaman yang mewarnai kehidupan bangsa ini adalah tanda
nyata bangsa ini bermasalah dalam ranah mental. Fenomena kekerasan verbal melanda
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kalangan elit politik dan pemimpin negeri ini dan dapat kita saksikan secara langsung
dari tv (istilah cicak vs buaya, KPK vs Polri, Gubernur vs DPRD, dst). Kekerasan juga
dapat kita temukan di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan raya, dan di lingkup
masyarakat luas. Kekerasan di rumah tangga misalnya, terjadi antara suami terhadap
istri, antara majikan terhadap asisten rumah tangganya. Kekerasan di sekolah misalnya
dalam rupa penganiayaan guru terhadap muridnya, bulying oleh senior terhadap yunior,
dan tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa. Kekerasan di kantor terjadi antara atasan
terhadap bawahannya. Kekerasan di jalan raya berupa fenomena penjagalan dan
perampokan terhadap pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Kekerasan di
lingkungan masyarakat luas berupa konflik antarwarga berbasis suku, agama, ras, dan
antargolongan. Singkatnya, kita masih rentan terhadap konflik dan kekerasan yang
mengakibatkan kerugian fisik dan mental, dan bahkan korban jiwa.
Berikutnya adalah korupsi. Negeri ini meski didirikan di atas azas yang mulia
toh belum dapat mencegah perilaku koruptif yang kini mewabah di kalangan elit
pemimpin khususnya, dan di kalangan masyarakat luas pada umumnya. Kini banyak
pejabat teras negeri ini, yang pintar dan cerdas secara kognitif, terjerat kasus korupsi.
―Perampokan‖ terhadap Negara dan uang rakyat semakin marak terjadi secara
sistemik. Fenomena ini menjadi persoalan serius sebab merugikan negara dan rakyat
banyak. Lembaga pendidikan di Indonesia bertanggungjawab untuk ini. Artinya,
praksis pendidikan ke depan mestilah holistik (utuh). Seluruh potensi para peserta didik
diintegrasikan dalam proses pendidikan, bukan hanya aspek kognitif yang ditekankan.
Bila lulusan lembaga pendidikan di Indonesia adalah pribadi-pribadi yang cerdas,
pintar, benar, beriman, dan bermoral tentu kecenderungan koruptif dapat dicegah dan
dipangkas. Kenyataannya, kini lulusan lembaga pendidikan di negeri ini (yang cerdas
dan pintar) belum mampu mencegah kecenderungan koruptif ketika menjabat posisi
penting di lembaga pemerintahan.
Lainnya adalah diskriminasi dalam ranah hukum. Gambaran timpangnya
penegakan hukum negeri ini atau fenomena hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke
bawah tampak pada putusan pengadilan terhadap remaja pencuri sandal jepit dan nenek
Asyani. Vonis 5 tahun penjara untuk remaja yang mencuri sandal jepit dan nenek
Asyani yang dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani di desa Jati Banteng
Situbondo sungguh tidak adil. Sementara kasus illegal loging yang melibatkan kaum
berduit dan tabrakan maut yang oleh anak elit pejabat dan anak selebriti beken
menguap begitu saja. Proses penegakan hukum di negeri ini tampak (hanya)
menghargai dan memihak mereka yang punya kuasa, uang, dan koneksi. Itulah
sebabnya banyak kasus yang melibatkan kaum elit, pejabat dan konglomerat tidak
jarang berakhir dengan putusan ―remis‖ di pengadilan. Dalam menjalani putusan
pengadilan, pihak berduit juga tidak jarang mendapat remisi dengan berbagai macam
alasan. Sementara rakyat kecil yang terjerat kasus hukum selalu ―gigit jari‖ menerima
dan menjalani putusan pengadilan. Kaum kecil, golongan Marhaen, rentan berada pada
pihak yang lemah dan tak berdaya untuk sekadar mendapat pembelaan dan peninjauan
ulang atas keputusan pengadilan.
Selanjutnya adalah persoalan lingkungan hidup. Dengan alasan pembangunan
ekonomi, lingkungan hidup dieksploitasi secara habis-habisan. Misalnya, alih fungsi
hutan untuk perkebunan kelapa sawit, aneka tambang (batubara, timah, tambang emas,
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dll.), yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup di Kalimantan, Sumatera, Riau,
dan Papua semakin tak terkendalikan. Disinyalir bahwa fenomena ini juga melibatkan
oknum elit politik tertentu.
Tentu masih banyak penyakit sosial, tepatnya penyakit mental yang melanda
anak bangsa ini dan mengancam masa depan negeri ini. Tapi tidaklah mungkin
semuanya kita deretkan dan paparkan secara lengkap di sini. Intinya adalah bahwa,
beberapa fenomena di atas mengisyaratkan adanya masalah dalam relasi antara ―ruh‖
dan ―badan‖, dan boleh jadi masalah tersebut merupakan sinyal, secara langsung atau
tidak langsung, yang menunjukkan adanya mata rantai yang terputus dalam dunia
pendidikan kita. Pertanyaannya adalah ada apa dengan dunia pendidikan kita? Kemana
kiblat pendidikan kita? Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam
mengupayakan pembangunan yang ideal antara Pancasila sebagi ―ruh‖ dan Negara
Indonesia sebagai ―badan‖?
Peran Pendidikan Kewarganegaraan
Kita perlu cemas akan fenomena-fenomena di atas. Tapi yang lebih penting
kita pikirkan adalah bagaimana mencegah atau mengatasinya. Jalur pendidikan adalah
pilihan yang potensial dan tepat untuk membangun keseimbangan di antara ―ruh‖ dan
―badan‖. Di ranah pendidikan, manusia dipersiapkan untuk menyiasati kehidupannya
secara manusiawi, beradab, dan bermartabat dalam komunitasnya. Implementasinya
adalah menghormati Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan alam. Begitulah
kiranya implikasi pendidikan yang memerdekakan manusia secara lahiriah dan batiniah
seperti diharapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara.
Bila pendidikan hendak dirancang untuk memerdekakan manusia, dalam
praksisnya mestilah utuh. Ia tidak pernah boleh semata-mata jatuh pada aspek
pengajaran. Pendidikan dan pengajaran mesti disinergikan. Ki Hadjar Dewantara
membedakan keduanya secara tepat. Menurutnya, pengajaran itu menyangkut aktivitas
memerdekakan aspek lahriah manusia melalui pemberian ilmu atau pengetahuan,
pembentukan pengertian, kecakapan atau pelatihan kepandaian (keterampilan teknis)
agar para subjek pendidikan menjadi pribadi yang cerdas dan pintar. Pengaruh
pengajaran, katanya, secara umum adalah membebaskan manusia dari kemunduran
intelek dan ketidakterampilan dalam berkarya. Sedangkan pengaruh pendidikan adalah
memerdekakan aspek batiniah manusia, menyentuh perkara mental. Pendidikanlah
yang membebaskan manusia dari kepicikan, kemunafikan, egoisme diri yang pongah,
dan kekerdilan nurani. Jadi, pendidikan membentuk pribadi menjadi beriman kepada
Tuhan, berilmu, bermoral, peduli akan kelestarian lingkungan hidup, dan
berprikemanusiaan. Itulah citra inasan yang berbudi pekerti luhur atau ―sehat secara
mental‖.
Praksis kehidupan seseorang yang berbudi pekerti luhur itu menghormati
dirinya sendiri, menghormati sesama, bertanggungjawab atas tindakannya, bersikap
rendah hati, memperjuangkan kebenaran, berbelarasa kepada sesama yang tidak
berdaya, arif dan bijaksana dalam memahami persoalan-persoalan kehidupan nyata.
Artinya, ia selalu terdorong untuk menggagas dan melakukan hal-hal yang bermakna
intergratif dan inklusif, transformatif, liberatif, dinamis dan humanis. Dengan
demikian, kondisi-kondisi dehumanistik dapat dicegah, dan situasi hidup yang
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humanum selalu menjadi orientasi perilaku kehidupan. Begitulah kiranya tujuan mulia
pendidikan secara umum.
Bagaimana tujuan mulia pendidikan itu diwujudkan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan? Kita patut dan perlu belajar dari Sang Maestro pendidikan bangsa
Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Menurutnya, praksis pendidikan yang memerdekakan
aspek lahiriah dan batiniah manusia itu perlu alat-alat (cara-cara) yang manusiawi. Ia
mengemukakan lima cara, yakni: pemberian contoh, pembiasaan (hidup dalam nilainilai), pengajaran (ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan pembangunan budi
pekerti), perintah, paksaan, dan hukuman (hanya kalau dipandang perlu dan penting
bila peserta didik menyalahgunakan kebebasannya dan membahayakan diri, sesama,
dan lingkungannya), perilaku (tindakan yang baik dan benar yang ditunjukkan
pertama-tama oleh para pendidik dalam keteladanan sikap, perkataan, dan tindakan),
dan pengalaman lahir dan batin (nglakoni, ngrasa, melakukan dan merefleksikan
tindakan di hadapan tradisi, aturan, dan budaya). Semuanya itu dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan dan umur peserta didik (Ki Hadjar Dewantara,1962: 28). Berkaitan
dengan cara mendidik ini, perlu adanya semboyan, metode, dan asas-asas pendidikan.
Ki Hadjar Dewantara mengedepankan semboyan: ing ngarsa sung tuladha, ing
madya mangun karsa, tut wuri handayani. Artinya, dalam proses pendidikan, para
pendidik mestilah menjadi teladan (pemimpin yang menjadi contoh dalam sikap,
perkataan, dan tindakan hidup); menjadi inspirator dan motivator (pemimpin yang
menumbuhkan isnpirasi dan motivasi untuk berkarya), dan ―motor‖ (pemimpin yang
selalu mendorong untuk terus berkarya demi kebenaran dalam kehidupan
bermasyarakat). Metode yang diterapkan adalah among atau mengasuh dalam
keteladanan. Sementara asas-asas yang dihayati adalah pancadharma, yakni: Kodrat
alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (Bartolomeus Samho,
2013: 82-90). Berkaitan dengan asas-asas pendidikan, berikut adalah ulasannya secara
singkat:
Pertama, asas kodrat alam maksudnya: pendidikan mesti membangun
kesadaran para peserta didik akan kodrat dirinya yang tunduk pada hukum alam
sehingga mereka mengarahkan dirinya menjadi pribadi beriman kepada Tuhan. Kedua,
asas kemerdekaan maksudnya: pendidikan itu harus ―luas dan luwes‖. Luas berarti
memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi-potensi dirinya seoptimal mungkin. Luwes berarti tidak
bersifat paksaan, tapi menghormati potensi-potensi kodrati para peserta didik. Ketiga,
asas kebudayaan, maksudnya: pendidikan itu mesti berlandaskan keyakinan bahwa
manusia adalah makhluk berbudaya sehingga pendidikan penting dilaksanakan
berdasarkan nilai-nilai budaya, untuk memelihara nilai-nilai dan wujud-wujud budaya
nasional dan untuk menyiasati perwujudan kondisi kehidupan yang berbudaya dalam
rentang dinamika kebudayaan yang tak berkesudahan. Keempat, asas kebangsaan,
maksudnya: pendidikan diupayakan untuk membangun rasa kebangsaan, kesadaran
akan pentingnya merasa satu dengan bangsanya. Perasaan unitas itu melebur dengan
rasa kemanusiaan. Asas ini penting untuk mencegah berkembangnya mentalitas
primordial, diskriminatif, dan kecenderungan penyeragaman yang menyangkal
keragaman dan perbedaan. Wujud rasa kebangsaan itu adalah hormat pada kondisi
―Bhinneka Tunggal Ika‖ di Indonesia. Kelima, asas kemanusiaan maksudnya:

159

pendidikan diarahkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya persahabatan
antar bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia penting menjalin persahabatan dengan bangsabangsa lain, tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam praksis
berbangsa dan bernegara, perwujudan asas ini tampak pada tindakan yang adil dan
beradab kepada sesama manusia.
Alat-alat, semboyan, metode, dan asas-asas pendidikan Ki Hadjar Dewantara
di atas menjadi modal pendidikan dalam praksisnya. Ki Hadjar Dewantara yakin
bahwa pendidikan yang dilaksanakan dalam kerangka itulah yang dapat menghantar
para peserta didiknya menuju keselamatan dan kebahagian. Dalam prosesnya,
pendidik (pamong) hanya berharap, tidak memaksakan, agar para peserta didiknya
memilih untuk menjalani hidupnya secara selaras dengan tuntunan yang telah
ditunjukkannya dalam keteladanan hidup yang selaras dengan nilai-nilai dan peraturanperaturan kehidupan bersama. Artinya, proses pendidikan yang memerdekakan
lahiriah dan batiniah itu membangun rasa aman, nyaman, bersahabat antara peserta
didik dan pendidik. Dengan demikian, tumbuhlah sikap percaya (trust) dan rasa hormat
para peserta didik kepada Pamong atau pendidiknya. Jadi, para pendidik (pamong)
bukan mengubah kodrat dasar yang melekat pada diri para peserta didiknya dengan
paksaan, tapi memberi tuntunan dalam keteladanan hidup yang ―memerdekakan‖ aspek
lahiriah dan batiniah.
Ki Hadjar Dewantara mengilustrasikan peran pendidik dalam sebuah analogi.
Ia menganalogikan peran pendidik dengan petani. Ibaratkan seorang petani yang
menanam padi, begitulah pendidik yang mendidik para muridnya. Petani yang
menanam padi tentu dapat merawat padi, menyuburkan tanah, memupuk, dan
membersihkan hama-hama, tapi ia tidak dapat mengubah kodrat iradat padi menjadi
jagung atau memaksa panen dalam waktu satu bulan. Pak tani hanya bisa berharap agar
padi yang ditanam dan dirawatnya dengan penuh cinta, segenap hati, pikiran, perasaan,
dan tenaganya itu bertumbuh dan berbuah limpah. Idealnya, padi yang dirawat pasti
berpotensi menghasilkan panenan yang melimpah dibandingkan dengan padi yang
tidak dirawat. Demikian juga pendidikan, meskipun para guru memberi tuntunan dalam
keteladanan, maksudnya tentu tidak untuk mengubah (dalam paksaan yang tidak
manusiawi) kepada para peserta didik sebab mereka tetap memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan hidupnya. Tapi sekiranya keteladanan yang diberikan para
pendidik itu diikuti dengan kesadaran hati maka pasti besarlah manfaatnya bagi
kehidupan mereka selanjutnya. Pendidikan telah diberikan dalam keteladanan, tapi
hasilnya ke depan tetaplah tergantung dari diri para peserta didik itu sendiri. Di sinilah
letak pentingnya membangun mental para peserta didik dalam proses pendidikan.
Dalam konteks penddikan kewarganegaraan, tujuannya adalah untuk
menumbuhkan kesadaran dan wawasan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Artinya, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diinternalisasikan dan kemudian
diaktualisasikan dalam sikap, perkataan, dan tindakan kehidupan bersama dalam
masyarakat. Intinya adalah bagaimana Pancasila itu dari das sein (ideal, abstrak)
didaratkan ke dalam konteks das solen (konkret dalam praksis kehidupan). Hal itu
berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkepentingan utama dalam ranah
keseimbangan pembangunan antara mental dan fisik. Pembangunan mental
menyangkut kesadaran akan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai vial Pancasila
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sebagai ―ruh‖, sementara pembangunan fisik menyangkut bagaimana nilai-nilai vital
Pancasila itu direalisasikan dalam praksis hidup bernegara. Harapan atau cita-citanya
adalah agar para peserta didik sebagai warga Negara mampu berpartisipasi aktif dan
bertanggungjawab dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka
sehari-hari sehingga terciptalah toleransi aktif, persaudaraan, kesatuan yang
menentramkan, kesetaraan yang demokratis, dan keadilan di Negara Indonesia. Maka
corak Pendidikan Kewarganegaraan yang dibutuhkan adalah yang bersifat membangun
keseimbangan antara Pancasila sebagai ―ruh‖ dan Negara Idonesia sebagai ―badan‖.
Corak ini mengisyaratkan pentingnya penyadaran, pemanusiaan dan pemerdekaan
melalui keteladanan para pendidik dalam sikap, perkataan, dan tindakan mereka
terhadap para pserta didik dalam prosesnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan
oleh para pendidik selama proses pendidikan tidak hanya membekas dalam ingatan,
tapi diteladani dalam sikap, perkataan, dan tindakan hidup para peserta didik dalam
tataran praksis kehidupannya.
Dalam konteks itu pula, peran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk
membangun kesadaran dan wawasan para peserta didik akan pentingnya menjalani
kehidupan secara selaras dengan hakikat nilai Pancasila. Ki Hadjar Dewantara
menegaskan bahwa esensi Pancasila adalah Kemanusiaan. Artinya, implementasinya
dalam praksis mestilah berintikan perikemanusiaan. Dalam konteks perikemanusiaan
itu, nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yakni: Ketuhanan, persaudaraan,
kesatuan, demokrasi, dan keadilan mesti dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi
hidup yang manusiawi atau menunjung keluhuran martabat manusia. Bila esensi
pendidikan adalah memerdekakan manusia (lahir dan batin), Pendidikan
Kewarganegaraan mestilah dimaksudkan untuk membangun keseimbangan antara
aspek mental dan fisik para peserta didik sehingga mereka menjadi pribadi yang
berperikemanusiaan di dalam praksis hidup bernegara. Pribadi yang
berperikemanusiaan adalah sehat secara mental dan fisik sehingga mampu
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan bernegara.
Berikut adalah deskripsi mengenai bagaimana upaya implementasi itu dilakukan dalam
praksis pendidikan.
Pertama, menyangkut Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini bukan semata-mata
menyangkut agama. Tapi hendak mengutuhkan ―aspek terdalam‖ agama yang bermula
dari ―pengalaman puncak‖ seorang nabi yang merupakan anugerah Allah. Nilai-nilai
yang penting diinternalisasi dan diakutalisasi berkaitan dengan sila Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam kehidupan bernegara adalah semangat saling menghormati
kemerdekaan (kebebasan) dalam ber-Tuhan (Bartolomeus Samho, 2012: 233).
Ketaqwaan kepada Tuhan terekspresi dalam sikap hormat terhadap perbedaan caranya
dalam mengimani Tuhan. Dalam konteks agama dan kepercayaan yang majemuk,
semangat tersebut terealisasi dalam sikap toleransi aktif di antara umat beragama dan
berkeyakinan di Indonesia. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan rajutan
kecenderungan
religius manusia untuk mengutuhkan dirinya dengan Tuhan.
Meminjam istilah Abraham H. Maslow, Sila tersebut adalah upaya untuk
membahasakan ―pengalaman puncak‖ manusia di Indonesia, yakni pengalaman akan
yang transenden yang bersifat pribadi, sunyi, dan unik (Abraham H. Maslow, 2000:
85). Fenomena demikian dibuktikan dalam praksis kehidupan yang saling
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menghormati keunikan dan perbedaan masing-masing pribadi. Bersikap taqwa kepada
Tuhan terekspresi dalam sikap hormat kepada kemanusiaan manusia lain dan
menghormati keragaman cara manusia di Indonesia dalam mengimani Tuhan sebagai
anugerah istimewa dari Tuhan.
Realisasinya adalah masing-masing pihak
berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling
menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara historis-idelogis di Indonesia,
ajakan untuk saling menghormati itu berlandaskan pada pernyataan Bung Karno yang
bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya kepada Tuhan atau berTuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan
(Sukarno, 1964: 29-30). Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati
dan menerima adanya perbedaan cara dalam ber-Tuhan. Beriman kepada Tuhan secara
inklusif dan toleransi aktif adalah ruh yang menghidupkan kebebasan beragama dan
mendorong serta menggerakan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam
menciptakan relasi antarumat beragama yang harmonis. Para peserta didik yang
berbeda agama dan kepercayaan penting dibiasakan untuk saling bertoleransi aktif
dalam proses dan praksis pendidikan.
Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan seruan untuk
hidup dalam persaudaraan. Konteks Indonesia yang Bhinneka penting dimaknai dalam
spirit persaudaraan. Itulah spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Membangun rasa
hormat kepada hak-hak sesama manusia, terutama hak-hak asasi seperti hak hidup dan
hak atas kemerdekaan sebagai manusia menjadi prioritas upaya penyadaran diri para
peserta didik dalam praksis Pendidikan Kewarganegaraan. Sikap taqwa bangsa
Indonesia kepada Tuhan tidak bisa diandaikan telah sempurna bila relasi vertikal dalam
doa digiatkan, tapi juga penting dibuat nyata dalam kehidupan yang menghormati
kemanusiaan sesama. Jadi, sikap taqwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa melarang
kita untuk bertindak dehumanistik, tapi mengharuskan kita untuk hidup bersaudara
dengan sesama manusia. Spirit itulah yang dapat menjadi penangkal kecenderungan
untuk berbuat jahat dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang
berupa kekerasan dalam berbagai bentuk dan alasannya.
Ketiga, menyangkut Persatuan Indonesia. Negeri ini begitu luas dan kaya akan
perbedaan sehingga penting menjunjung semangat persatuan dalam keanekaragaman.
Itulah daya yang dikandung oleh sila Persatuan Indonesia. Bila cinta kepada tanah air
diyakini sebagai makna terdalamnya, kehidupan yang selaras dengan itu bukan hanya
menyangkut tidak melakukan gerakan disintegratif, tapi juga bagaimana menjadi warga
Negara Indonesia yang mampu berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan dan
wibawa Negara Indonesia di tingkat internasional. Dalam pengertian itu, segala bentuk
persoalan eksistensial yang dipaparkan di atas sungguh merusak nilai Persatuan
Indonesia (korupsi, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi lingkungan hidup). Sikap rela
berkorban demi nusa dan bangsa bukan hanya dilakukan dengan angkat senjata, tapi
juga angkat kualitas diri dalam pendidikan dan tingkatkan mentalitas diri dalam
mengabdi kepada ibu pertiwi melalui karya nyata dalam berbagai ranah kehidupan
(politik, ekonomi, pendidikan, dll). Dalam kerangka itu, Pendidikan Kewarganegaraan
penting membiasakan para peserta didik dalam mengekspresikan rasa nasionalisme
atau cinta tanah air dengan berprestasi dalam ranah akademik, menghormati
keragaman identitas, bersikap, bertindak, dan berkata-kata yang jujur, adil, dan inklusif
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dalam kehidupan sehari-hari.
Keempat, menyangkut Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Seruan sila ini adalah pentingnya
menata kehidupan bernegara dalam iklim yang demokratis. Artinya, tata kelola hidup
bersama dirumuskan dalam semangat musyawarah untuk mufakat. Dalam konteks sila
ini, praksis Pendidikan Kewarganegaraan penting membiasakan para peserta didik
berdiskusi dalam kelompok, belajar bersikap terbuka pada masing-masing pihak, mau
saling mendengarkan, dan menerima perbedaan pandangan dalam menentukan dan
mengambil keputusan bersama. Dalam konteks politik praktis, seruan ini diarahkan
pada mekanisme pengambilan keputusan oleh para elit politik agar memenangkan
kepentingan mayoritas rakyat Indonesia di atas kepentingan partai dan golongan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola kehidupan bersama yang demokratis.
Ketika ada kemauan untuk duduk bersama dalam spirit kesetaraan peran dan kesediaan
untuk saling memahami dan mendengarkan perbedaan pandangan, deskripsi mengenai
manusia yang bijaksana sungguh tergurat dalam konteks dan praksis kehidupan
berdemokrasi. Agenda utama di sini adalah bagaimana mewujudkan praksis demokrasi
yang diwarnai oleh keinginan untuk memenangkan kepentingan bangsa dan Negara.
Kelima, menyangkut sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kondisi hidup yang manusiawi perlu diupayakan secara sistematis dan terencana dalam
agenda kepemimpinan di negeri ini. Tugas pemerintah negeri ini memang mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi segenap anak negeri. Tapi bila
pemerintah belum mampu mewujudkannya, tugas tersebut juga menjadi tanggungan
bersama. Di sini tuntutannya adalah bagaimana segenap manusia di Indonesia menjadi
pribadi yang solider atau peduli kepada pihak-pihak yang tidak berdaya agar keluar
dari kondisi-kondisi hidup yang sungguh tidak manusiawi. Spirit keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia bukan hanya berdimensi materil menyangkut pembangunan
fisik negeri ini, tapi juga berdimensi spiritual atau mental. Artinya, menyangkut
solidaritas sosial, kemurahan, dan kebaikan hati masing-masing pribadi. Sila kelima
menyerukan pentingnya manusia di Indonesia menjadi pribadi yang tidak egois, tapi
solider. Tuntutannya adalah agar manusia di Indonesia ini bertumbuh dalam sikap
peduli kepada sesamanya yang miskin dan berkehendak baik untuk membantunya
keluar dari kondisi tersebut. Tentu ini bukan berarti bahwa orang miskin tidak perlu
bekerja, tapi bagaimana orang yang kaya atau orang mampu secara ekonomis dapat
meringankan beban kehidupan yang miskin. Dalam praksis Pendidikan
Kewarganegaraan, para peserta didik dibiasakan untuk berbelarasa kepada sesamanya
yang miskin dan tak berdaya dan memberdaya mereka agar dapat bersaing secara sehat
dalam kehidupan nyata. Otomatis di sini mereka dibiasakan untuk tidak mencela,
menghina, atau merendahkan sesamanya yang kurang beruntung secara ekonomis.
Simpulan
Sukarno menyebut Pancasila adalah jelmaan jiwa Indonesia (Sukarno, 2006:
68). Sebagai demikian, Pancasila adalah ―ruh‖ yang menjelma dalam tubuhnya yang
disebut Negara Indonesia. Hal itu berarti bahwa upaya pembangunan bangsa Indonesia
adalah upaya membuat keseimbangan antara keduanya. Mengutamakan salah satunya
dan mengabaikan yang lain, itu berarti menciptakan ketidakseimbangan antara
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keduanya (ruh dan badan). Akibatnya adalah, salah satu atau keduanya berpotensi
―sakit‖. Bila pembangunan yang bercorak fisik saja yang diutamakan maka yang
bersifat ruh, misalnya, ranah mental anak negeri ini rentan ―labil‖. Itulah yang
mewujud dalam fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lainya, adalah keserakahan
dan kekerasan, diskriminasi dalam penegakan hukum, ketidakadilan dalam
pembangunan ekonomi.
Pendidikan Kewarganegaraan penting diupayakan dalam kerangka
membangun keseimbangan antara ―ruh‖ dan ―badan‖ itu. Dalam kerangka itu,
praksisnya harus mengedepankan esensi Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai
vital yang terkandung di dalamnya. Upaya demikian mengisyaratkan pentingnya para
pendidik menjadi “role model” atau teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai
vital Pancasila. Sementara itu, para peserta didik dilibatkan dalam proses pendidikan
melalui kegiatan-kegiatan edukasi yang dimaksudkan untuk membatinkan dan
mewujudkan nilai-nilai vital Pancasila dalam praksis kehidupan.
Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa hal berikut ini perlu
diperhatikan dalam prosesnya, yakni: Pertama, menciptakan lingkungan pendidikan
yang mendukung para peserta didik untuk bertumbuh dalam sikap, perkataan, dan
tindakan toleransi aktif. Konkretisasinya adalah mereka dibiasakan untuk membaur dan
bekerjasama dengan sesamanya yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan di
sekolah. Kedua, merancang kegiatan edukasi yang memungkinkan para peserta didik
untuk mengimplementasikan dan menunjukkan pentingnya hidup dalam spirit
persaudaraan. Misalnya membahas tema-tema dalam kelompok diskusi yang terkait
dengan pentingnya persaudaraan. Ketiga, melatih atau membiasakan para peserta didik
untuk menjadi teladan dalam upaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan
menaati aturan-aturan hidup bersama yang bercorak inklusif, integratif, dan
transformative di sekolah dan di masyarakat. Keempat, melatih para peserta didik
untuk bersikap demokratis. Hal ini bisa dilakukan dalam kerjasama kelompok atau
diskusi kelompok di mana masing-masing peserta berperan aktif dalam keberhasilan
kelompoknya. Kelima, memotivasi para peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam
mengurangi beban kehidupan sesama yang sungguh memerlukannya. Misalnya,
menyelenggarakan kegiatan amal, pengumpulan dana untuk para korban bencana alam.
Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, citra pribadi peserta didik yang
merdeka seperti yang digagas Ki Hadjar Dewantara adalah yang berkesadaran tinggi
untuk menghormati dirinya, sesamanya, dan lingkungan hidupnya. Dalam tataran
praksis kehidupannya, para peserta didik mampu menolak dan menghindari
mengkonsumsi narkoba, mampu menghargai dan menghormati hak-hak sesama (tidan
mencuri), mampu menghargai hidup sesama (tidak membunuh karakter dan tidak
melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap sesama), mampu menolak dan
mencegah tindakan-tindakan maksiat (tidak mengkonsumsi alkohol, dan mampu
menjaga kebersihan lingkungan hidup (tidak membuang sampah secara sembarangan).
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MEMAKNAI PENGETAHUAN DAN PEMIKIRAN SENI ISMAIL MARZUKI :
KOMPONIS LAGU-LAGU PERJUANGAN
Oleh,
55
Dada Suhaida
Abstrak
Ismail Marzuki mendapatkan penghargaan nyata, yang namanya telah terukir dengan
tinta emas dalam jakarta ART Center yang dibuka di tahun 1968, kemudian dikenal
dengan nama Taman Ismail Marzuki. Sebagai salah satu tokoh lagu-lagu perjuangan
Ismail Marzuki punya peran penting untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan
meneruskan jiwa patriotik bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang
berangkat dari profesinya sebagai seorang musisi dan komponis.
Kata Kunci: Pemikiran Seni, Komponis, Lagu-lagu Perjuangan
Pendahuluan
Sejarah musik Indonesia diwarnai dengan banyaknya lagu-lagu patriotik yang
digubah oleh beberapa komponis terkemuka, salah seorang diantaranya Ismail
Marzuki. Ia mulai menggubah lagu pada usia 17 tahun, Lagu ―Oh Sarinah‖ merupakan
lagu ciptakaan pertamanya. Ismail Marzuki (lahir di Kwitang, Senen, Batavia, 11 Mei
1914 meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada umur 44
tahun) adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan
sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan
Salemba, Jakarta Pusat (Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990:170).
Ismail telah menghasilkan lagu lebih dari 240 sehingga membuatnya menjadi
salah seorang komponis lagu-lagu perjuangan Indonesia yang sangat produktif.
Sebagian besar karyanya mengungkapkan jiwa kebangsaan bagi perjuangan
kemerdekaan Indonesia yang sangat tinggi. Sebagai seorang komponis, Ismail Marzuki
tetap setia pada perjuangan bangsa, keselamatan rakyat, dan bangsa. Dalam
pengabdianya pada bangsa dan seni, Ismail Marzuki mendapat penghargaan nyata yang
namanya telah terukir dengan tinta emas dalam jakarta ART Center yang dibuka di
tahun 1968 yang kemudian dikenal dengan nama Taman Ismail Marzuki. Sebagaimana
yang diketahui Ismail Marzuki punya peran penting dalam meneruskan jiwa patriotik
bagi perjuangan kemerdekaan, yang berangkat dari profesinya sebagai seorang musisi
dan komponis.
Pembahasan
Perjalanan Jati Diri Musik Ismail Marzuki
Ismail Marzuki yang lebih dikenal dengan panggilan Maing ini, memang
memiliki bakat seni yang sulit dicari bandingannya, sosoknya pun mengagumkan. Ia
terkenal sebagai pemuda yang berkepribadian luhur dan tergolong anak pintar dan
sejak muda senang tampil necis. Bajunya disetrika licin, sepatunya mengkilat dan ia
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senang berdasi. Darah seni Ismail mengalir dari ayahnya, Marzuki yang saat itu
seorang pegawai di perusahaan Ford Reparatieer TIO.
Pak Marzuki dikenal gemar memainkan kecapi dan piawai dalam melagukan
syair-syair yang bernapaskan Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian Ismail sejak kecil
sudah tertarik dengan lagu-lagu. Di rumah keluarga Marzuki ada gramofon dan
piringan hitam yang cukup banyak jumlahnya. Jenis lagunya sendiri sangat beragam,
mulai dari keroncong, jali-jali, cokek, sampai gambus. Ismail pun tak segan
mengeluarkan uang sakunya untuk membeli piringan hitam lagu Barat, khususnya
Perancis dan Italia. Banyak nantinya karya yang diciptakan Ismail memiliki irama
Latin, seperti rumba, tango dan beguine.
Setelah menyelesaikan pendidikan MULO atau setingkat SLTP, Ismail
kemudian mengikuti panggilan hatinya untuk bekerja dalam musik. Setelah sempat
bekerja di sebuah toko penjual piringan hitam, Ismail akhirnya masuk ke perkumpulan
orkes Lief Java. Ketika itu ia menjadi pemain gitar, saksofon dan akordion. Karirnya
semakin bersinar setelah Belanda membentuk sebuah radio yang diberi nama
Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij (NIROM). Orkes Lief Java, tempat
Ismail bermain, diberi kesempatan untuk mengisi siaran musik. Bakat dan jiwa musik
Ismail makin berkembang luas. Selain makin banyak menggubah lagu, Ismail pun juga
banyak menyanyi, dan suaranya banyak didengar dan dikenal masyarakat melalui
NIROM. Namun dari sang ayah, walau pun menyukai dunia musik, ternyata sang ayah
tidak begitu setuju dengan karir Ismail di jalur musik. Beliau kuatir dengan asumsi
masyarakat pada saat itu yang masih memandang rendah profesi seniman. Sebaliknya,
Ismail tidak terpengaruh dengan pencitraan yang dibuat oleh Belanda tersebut. Bahkan
setiap naik kelas, ia selalu minta dibelikan berbagai macam alat musik,macam
harmonika, mandolin. Ismail yang memiliki bakat dan fasilitas bermusik yang besar
tidak menyia-nyiakan karunia yang ada. Ia pun mengembangkan kemampuan
musiknya lebih jauh lagi dengan mencoba untuk menggubah lagu.
Karya pertamanya yang berjudul O Sarinah pun lahir di tahun 1931, ketika
usianya 17 tahun. Tembang ini bermakna lebih dari sekadar nama seorang wanita,
tetapi juga perlambang bangsa yang tertindas penjajah. Ismail memang memiliki
semangat cinta dan penuh pujaan terhadap Tanah Air. Peran sang ayah sangat besar
dalam membentuk kepribadian tersebut. Beliau terus mendorong agar Ismail tidak
kehilangan kepekaan terhadap nasib bangsanya dan mampu berkembang tanpa
dikotak-kotakkan oleh golongan kesukuan. Proses penciptaan musik dalam karir Ismail
Marzuki dibagi dalam dua periode besar, yakni pada periode Hindia-Belanda dan
periode pendudukan Jepang serta Revolusi Kemerdekaan. Pada periode pertama, karya
Ismail banyak dipengaruhi oleh irama musik yang terkenal saat itu, yakni jazz,
hawaiia, seriosa atau klasik ringan dan keroncong. Karyanya yang terkenal adalah
Keroncong Serenata, Kasim Baba, Bandaneira dan Lenggang Bandung.
Periode kedua, pada jaman penjajahan Jepang, Ismail aktif dalam orkes
radionya Jepang. Tembang-tembang macam Rayuan Pulau Kelapa, Sampul Surat, dan
Karangan Bunga dari Selatan lahir di jaman ini. Sementara lagu-lagu perjuangan yang
paling masyhur muncul semasa Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1950, antara lain
Sepasang Mata Bola (1946), Melati di Tapal Batas (1947), Bandung Selatan di Waktu
Malam (1948), Selamat Datang Pahlawan Muda (1949). Dengan proses kreatif yang
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produktif dalam rentang 27 tahun menjadi komponis, Ismail Marzuki telah
menciptakan lebih dari 200 lagu. Banyak penghargaan seni yang diberikan kepada
Ismail karena dedikasi pada musik, perjuangan dan kecintaannya pada Tanah Air. Salah
satunya adalah Piagam Wijayakusuma yang diberikan oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 17 Agustus 1961. Karya Lagu:
1. Aryati
2. Gugur Bunga
3. Melati di Tapal Batas (1947)
4. Wanita
5. Rayuan Pulau Kelapa
6. Sepasang Mata Bola (1946)
7. Bandung Selatan di Waktu Malam (1948)
8. Sarinah (1931)
9. Keroncong Serenata
10. Kasim Baba
11. Bandaneira
12. Lenggang Bandung
13. Sampul Surat
14. Karangan Bunga dari Selatan
15. Selamat Datang Pahlawan Muda (1949)
Mengenang Ismail Marzuki tinggalkan Lagu Tak Berjudul dan Bersyair;
Tak banyak yang tahu bahwa bulai mei adalah bulan lahir dan meninggalnya komponis
besar Indonesia tersebut, Ismail Marzuki adalah Putra Betawi asli, lahir di Kwitang
(Betawi) pada 11 Mei 1914 dan meninggal di Jakarta pada 25 Mei 1958. Pada
masanya, Ismail Marzuki dan pencipta-pencipta lagu seangkatannya telah banyak
melahirkan lagu populer Indonesia. Karya-karya penting dari Ismail Marzuki sebagai
pencipta lagu adalah lagu-lagu yang bernuansa perjuangan. Namun, seperti apa
pernik-pernik kisah masa lalunya, tak banyak orang yan tahu. Orang tua Ismail
Marzuki bisadikatakan termasuk golongan masyarakat Betawai intelek yang gaya
berpikirannya lebih maju. Ismail Marzuki yang dipanggil dengan nama Ma'ing, sejak
bocah sudah menunjukkan minat yang besar terhadap seni musik.
Ayahnya yang berpenghasilan cukup pada masa itu, sehingga sang ayah
sanggup membelikan Ma‘ing piringan hitam dan gramafon yang populer disebut
"mesin ngomong" oleh masyarakat Betawi tempo dulu. Ma'ing disekolahkan ayahnya
ke sebuah sekolah Kristen HIS Idenburg, Menteng. Nama panggilannya di sekolah
adalah Benyamin. Tapi kemudian ayahnya merasa khawatir kalau nantinya Ia bersifat
kebelanda-belandaan, Ma'ing lalu dipindahkan ke Madrasah Unwanul-Falah di
Kwitang. Beranjak dewasa, dia dibelikan ayahnya alat musik yang cukup sederhana.
Bahkan tiap naik kelas Ma'ing diberi hadiah harmonika, mandolin, dan gitar. Setelah
lulus, Ma'ing masuk sekolah MULO dan membentuk grup musik sendiri. Di situ dia
memainkan alat musik banyo dan gemar memainkan lagu-lagu gaya Dixieland serta
lagu-lagu barat yang digandrungi pada masa itu. Setelah tamat MULO, Ma'ing bekerja
di Socony Service Station sebagai kasir dengan gaji 30 Gulden sebulan, sehingga dia
sanggup menabung untuk membeli biola. Namun, pekerjaannya sebagai kasir
dirasakan kurang cocok baginya, sehingga ia pindah pekerjaan dengan gaji yang tidak
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tetap, yaitu sebagai verkoper (penjual) piringan hitam produksi Columbia dan Polydor
yang berkantor di Jalan Noordwijk (sekarang Jalan Ir. H. Juanda) Jakarta.
Penghasilannya dapat dikatakan tergantung pada jumlah piringan hitam yang
mampu dia jual. Rupanya, pekerjaan ini hanya sebagai batu loncatan ke jenjang karier
berikutnya dalam bidang musik. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam,
Ma'ing banyak berkenalan dengan artis pentas, film, musik dan penyanyi, di antaranya
Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Roekiah (orangtua Rachmat Kartolo). Pada 1936, Ma'ing
memasuki perkumpulan orkes musik Lief Jawa sebagai pemain gitar saksofon dan
harmonium pompa. Tahun 1934, Belanda membentuk Nederlands Indische Radio
Omroep Maatshappij (NIROM) dan orkes musik Lief Java, ia mendapat kesempatan
untuk dalam mengisi acara siaran musik. Tapi Ma'ing mulai menjauhkan dirinya dari
lagu-lagu barat, kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri antara lain "Ali Baba
Rumba", "Ohle le di Kotaraja", dan "Ya Aini".
Lagu ciptaannya kemudian direkam ke dalam piringan hitam di Singapura.
Orkes musiknya mempunyai sebuah lagu pembukaan yang mereka namakan Sweet
Jaya Islander. Lagu tersebut tanpa pemberitahuan maupun basa-basi dijadikan lagu
pembukaan siaran radio NIROM, sehingga grup musik Ma'ing mengajukan protes,
namun protes mereka tidak digubris oleh direktur NIROM.
Pada periode 1936-1937, Ma'ing mulai mempelajari berbagai jenis lagu
tradisional dan lagu Barat. Ini terlihat pada beberapa ciptaannya dalam periode
tersebut, "My Hula-hula Girl". Kemudian lagu ciptaannya "Bunga Mawar dari
Mayangan" dan "Duduk Termenung" dijadikan tema lagu untuk film "Terang Bulan".
Kemudian pada awal Perang Dunia II (1940) mulai mempengaruhi kehidupan
di Hindia-Belanda (Indonesia). Radio NIROM mulai membatasi acara siaran
musiknya, sehingga beberapa orang Indonesia di Betawi mulai membuat radio sendiri
dengan nama Vereneging Oostersche Radio Omroep (VORO) yang berlokasi di
Karamat Raya. Dan hebatnya antena pemancar mereka buat sendiri dari batang bambu.
Tiap malam Minggu orkes Lief Java mengadakan siaran khusus dengan penyanyi
antara lain Annie Landouw. Ma'ing malah jadi pemain musik sekaligus mengisi acara
lawak dengan nama samaran "Paman Lengser" dibantu oleh "Botol Kosong" alias
Memet. Karena Ma'ing sangat gemar memainkan berbagai jenis alat musik, suatu
waktu dia diberi hadiah sebuah saksofon oleh kawannya yang ternyata menderita
penyakit paru-paru. Setelah dokter menjelaskan pada Ma'ing mengenai penyakit paruparu yang dapat menular, serta merta lalu alat tiup tersebut dimusnahkan oleh Ma‘ing.
Tapi, mulai saat itu pula penyakit paru-paru mulai mengganggu Ma'ing. Ketika Ma'ing
membentuk organisasi Perikatan Radio Ketimuran (PRK), pihak Belanda memintanya
untuk memimpin Orkes Studio Ketimuran yang berlokasi di Bandung (Tegal-Lega),
dan orkesnya sebagian besar membawakan lagu-lagu Barat.
Pada periode ini dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu Barat, yang
digubahnya dan kemudian diterjemahkannya ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah
lagu Rusia ciptaan R. Karsov diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi "Panon
Hideung". Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi Timur
yakni lagu "Als de orchideen bloeien". Lagu ini kemudian direkam oleh perusahaan
piringan hitam His Master Voice (HMV). Kelak lagu ini diterjemahkan lagi ke dalam
bahasa Indonesia dengan judul "Bila Anggrek Mulai Berbunga". Tahun 1940, Ma'ing
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menikah dengan penyanyi kroncong Bulis binti Empi. Pada Maret 1942, bertepatan
juga pada saat Jepang menduduki Indonesia. Pada saat itu pula kemudian Jepang
membubarkan Radio NIROM yang kemudian diganti dengan nama Hoso Kanri Kyoku.
PRK juga dibubarkan Jepang, dan orkes Lief Java berganti nama Kireina Jawa. Saat itu
Ma'ing mulai memasuki periode menciptakan lagu-lagu perjuangan. Mula-mula syair
lagunya masih berbentuk puitis yang lembut seperti "Kalau Melati Mekar Setangkai",
"Kembang Rampai dari Bali" dan bentuk hiburan ringan, bahkan warna musiknya agak
mengarah pada nuansa seriosa.
Pada periode 1943-1944, Ma'ing menciptakan lagu yang mulai mengarah pada
lagu-lagu perjuangan, antara lain "Rayuan Pulau Kelapa", "Bisikan Tanah Air", "Gagah
Perwira", dan "Indonesia Tanah Pusaka". Namun yang terjadi kepala bagian
propaganda Jepang, Sumitsu, mencurigai lagu-lagu tersebut lalu melaporkannya ke
pihak Kenpetai (Polisi Militer Jepang), sehingga Ma'ing sempat diancam oleh
Kenpetai. Namun, putra Betawi ini tak gentar. Justru pada tahun 1945 lahir lagu
"Selamat Jalan Pahlawan Muda". Setelah Perang Dunia II, ciptaan Ma'ing terus
mengalir, antara lain "Jauh di Mata di Hati Jangan" (1947) dan "Halo-halo Bandung"
(1948). Ketika itu pula Ma'ing dan istrinya pindah ke Bandung karena rumah meraka
di Jakarta terkena serempet peluru mortir. Ketika Ma‘ing berada di Bandung selatan, ia
mendegar kabar bahwa ayah-nya telah meninggal dunia di Jakarta, tetapi pada saat itu
Ma'ing terlambat menerima berita duka tersebut. Dan ketika dia tiba di Jakarta,
ayahnya telah beberapa hari dimakamkan. Kembang-kembang yang menghiasi makam
ayahnya dan telah layu itu pulalah yang kemudian mengilhaminya untuk menciptakan
lagu "Gugur Bunga.
Lagu-lagu ciptaan lainnya mengenai masa perjuangan yang bergaya romantis
tanpa mengurangi nilai-nilai semangat perjuangan antara lain "Ke Medan Jaya",
"Sepasang Mata Bola", "Selendang Sutra", "Melati di Tapal Batas Bekasi",
"Saputangan dari Bandung Selatan", "Selamat Datang Pahlawan Muda". Lagu hiburan
populer yang (kental) bernafaskan cinta pun sampai-sampai diberi suasana kisah
perjuangan kemerdekaan. Misalnya syair lagu "Tinggi Gunung Seribu Janji", dan
"Juwita Malam". Lagu-lagu yang khusus mengisahkan kehidupan para pejuang
kemerekaan, syairnya dibuat ringan dalam bentuk populer, tidak menggunakan bahasa
Indonesia tinggi yang sulit dicerna. Simak saja syair "Oh Kopral Jono" dan "Sersan
Mayorku". Lagu-lagu ciptaannya yang berbentuk romantis murni hiburan ringan,
walaupun digarap secara populer tapi bentuk syairnya berbobot seriosa. Misalnya lagu
"Aryati", "Oh Angin Sampaikan. Pada tahun 1950 dia juga masih mencipta lagu "Irian
Samba" dan tahun 1957 lagu "Inikah Bahagia", suatu lagu yang banyak memancing
tandatanya dari para pengamat musik.
Sampai pada lagu ciptaan yang ke 100-an, Ma'ing masih merasa belum puas
dan belum bahagia. Malah, lagu ciptaannya yang ke-103 tidak sempat diberi judul dan
syair, hingga Ma'ing alias Ismail Marzuki komponis besar Indonesia itu menutup mata
selamanya pada 25 Mei 1058 (surianto kartaatmadja). Ismail Marzuki lahir tanggal 11
Mei 1914, dan tutup usia pun pada tanggal 25 Mei 1958. Ismail Marzuki adalah sosok
yang berkepribadian luhur, khususnya dalam bidang seni. Salah seorang putra terbaik
Betawi ini memiliki bakat seni yang sulit dicari bandingannya. Dari ayahnya pula
kemungkinan besar Ismail mewarisi bakat musik. Pak Marzuki diketahui gemar
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memainkan kecapi dan piawai melagukan syair-syair yang bernapaskan Islam. (Lihat
misalnya Ismail Marzuki-Komponis Pejuang, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Drs
Jajang Gunawijaya MA & Drs Wiyoso Yudoseputro, Editor, 1997), dan Ismail sendiri
sejak kanak-kanak juga sudah tertarik dengan lagu-lagu.
Di rumahnya ada gramofon dan piringan hitam yang cukup banyak jumlahnya.
Jenis lagunya sendiri sangat beragam, ada keroncong, jali-jali, cokek, gambus, dan
sebagainya. Ismail juga tak segan mengeluarkan uang sakunya untuk membeli piringan
hitam lagu Barat, khususnya Perancis dan Italia, yang sangat ia kagumi. Lalu kalau
kemudian orang menemukan lagu-lagu ciptaan Ismail banyak yang berirama Latin
seperti rumba, tango, dan beguine, itu juga karena Ismail sangat menyukai lagu-lagu
berirama itu.
Ismail sering menghabiskan waktu berjam-jam di muka gramofon dan setiap
kali bersiul atau bernyanyi-nyanyi. Kalau teman-temannya datang ke rumah, topik
hangatnya adalah lagu-lagu yang baru mereka dengarkan. Panggilan musik semakin
menyusup dalam kehidupan Ismail setelah ia menyelesaikan pendidikan MULO atau
setingkat SLTP. Ismail lalu bekerja di toko penjual piringan hitam, sebelum akhirnya
masuk ke perkumpulan orkes Lief Java. Di sini ia menjadi pemain gitar, saksofon, dan
akordion. Ketika Belanda membentuk Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij
(NIROM), orkes Lief Java juga diberi kesempatan mengisi siaran musik. Tentu saja
dengan itu, Bang Maing semakin dikenal orang. Lebih-lebih setelah bakat dan jiwa
musiknya berkembang luas. Selain makin banyak menggubah lagu, Ismail pun juga
banyak menyanyi, dan suaranya banyak didengar dan dikenal masyarakat melalui
NIROM.
Meski sudah seperti tak terbendung, tak urung aktivitas seni Ismail sempat
membuat khawatir ayahnya. Pak Marzuki rupanya berbagi dengan pandangan yang
umum pada waktu itu, yaitu bahwa profesi seniman masih sering direndahkan.
Misalnya, pemain sandiwara disebut "anak wayang", penyanyi disebut "buaya
keroncong". Sebutan seperti itu tampaknya belum kena di hati Pak Marzuki. Di lain
pihak, Ismail sendiri tidak terpengaruh oleh pencitraan yang diciptakan oleh Belanda
tersebut. Untuk menegaskan tekadnya, setiap naik kelas ia malah selalu minta
dibelikan alat musik-harmonika, mandolin, dan sebagainya-sehingga kamarnya
dipenuhi berbagai alat musik.
Sebagai akibatnya, Ismail jadi lebih terbuai oleh aneka alat musiknya itu
daripada buku pelajaran. Warna penciptaan Bakat dan semangat bermusik yang sangat
besar, ketersediaan aneka instrumen musik yang bisa dia akses, keterbukaannya pada
berbagai jenis musik dunia, serta lingkungan pergaulan, semua itu lalu menjadi lahan
yang amat subur bagi Ismail untuk mengembangkan lebih jauh kesenangan main
musiknya, dan ini dia yang lebih penting-menggubah lagu. Peran ayahanda Ismail-di
luar kesediaannya untuk memenuhi keinginan Ismail pada alat-alat musik-tidak kecil di
sini. Di luar kerisauannya menyangkut tekad bermusik putranya, Marzuki sendiri terus
mendorong agar Ismail juga tidak kehilangan kepekaan terhadap nasib bangsanya, dan
berkembang tanpa dikotak-kotakkan oleh golongan dan kesukuan. Ini dapat
menjelaskan, mengapa lagu-lagu Ismail Mz kaya akan semangat cinta dan penuh
pujaan terhadap Tanah Air.
Kepekaan Ismail pada perjuangan bangsanya lalu tercermin dalam alam
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penciptaannya. Karya pertamanya adalah O Sarinah yang dia ciptakan tahun 1931, jadi
ketika usianya 17 tahun. Judul itu bermakna lebih dari sekadar nama seorang wanita,
tetapi ia juga perlambang bangsa yang tertindas penjajah.
Menurut penelitian tim penulis Dinas Kebudayaan DKI di atas, yang hasilnya
menjadi rujukan tulisan ini, proses penciptaan Ismail Marzuki dapat dibagi dalam dua
periode besar. Yang pertama Periode Hindia-Belanda (1900-1942), Periode
Pendudukan Jepang (1942-1945), dan Revolusi (1945-1950-an). Dalam Periode
pertama, musik jazz, hawaiian, seriosa/klasik ringan, dan keroncong, mulai populer
seiring dengan makin terpaparnya warga di kawasan Hindia-Belanda dengan
kebudayaan, termasuk musik Barat. Ismail pun tak lepas dari pengaruh tersebut.
Setelah O Sarinah (1931), ia mencipta antara lain Keroncong Serenata (1935),
Roselani (1936) yang membawa pendengarnya ke suasana Hawaii, dan setahun
kemudian (1937), Ismail mencipta lagu-lagu berlatar belakang Hikayat 1001 Malam
seperti Kasim Baba. Ismail mulai mengisi musik untuk film tahun 1938, tatkala ia
mengarang tiga lagu untuk film Terang Bulan. Sesudahnya Ismail masih menghasilkan
lagu-lagu dengan judul yang antara lain merupakan nama tempat, seperti Bandaneira,
Olee Lee di Kutaraja, Lenggang Bandung, Melancong ke Bali (1939).
Dalam Periode ini, Ismail belum menciptakan lagu-lagu perjuangan. Sementara
selama Periode Penjajahan Jepang, Ismail aktif dalam orkes radio, yakni Hozo Kanri
Kyeku (Radio Militer Jepang). Dalam Periode ini lahir sejumlah lagunya yang
terkenal, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Sampul Surat, dan Karangan Bunga dari
Selatan. Sementara lagu-lagu perjuangan yang paling masyhur muncul semasa
Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1950, antara lain Sepasang Mata Bola (1946),
Melati di Tapal Batas (1947), Bandung Selatan di Waktu Malam (1948), Selamat
Datang Pahlawan Muda (1949). Dalam tahun-tahun akhir kehidupannya, Bang Maing
juga masih menghasilkan sejumlah lagu yang sangat terkenal. Sebutlah, misalnya,
Candra Buana (1953), Payung Fantasi (1955), Sabda Alam (1956). Lagu terakhirnya
yang tercatat adalah Inikah Bahagia? (1958). Dengan proses kreatif yang produktif
dalam rentang 27 tahun menjadi komponis, Ismail Marzuki telah menciptakan lebih
dari 200 lagu.
Ada yang menyebutnya 202, ada juga yang mengatakan sekitar 250. Apa pun,
dari jumlah itu, yang bisa dikatakan masih populer berjumlah sekitar 75. Dalam bukubuku yang disusun oleh RE Rangkuti, DS Soewito, dan GS Pardede, yang dimuat
memang hanya 50 lagu terpopuler. Sementara lagu indah seperti Murai Kasih yang
dinyanyikan dengan manis oleh Rien Djamain, atau Mari Bung, dan Keroncong Hasrat
Menyala tidak tercantum dalam kumpulan lagu pilihan tersebut.
Untuk semua dedikasi pada musik, perjuangan, dan kecintaan pada Tanah Air,
Ismail banyak mendapat penghargaan seni. Misalnya saja anugerah dari Presiden
Soekarno berupa Piagam Wijayakusuma 17 Agustus tahun 1961. Romantisme dan
kritik Gambaran umum tentang lagu-lagu Ismail Marzuki adalah perjuangan dengan
romantismenya. Selendang Sutera yang diberikan gadis pujaan bagi pejuang
merupakan suvenir yang menyertai kepergiannya ke medan tempur. Dan ketika lengan
pejuang terluka parah, selendang sutera tersebut turut berjasa sebagai pembalut luka.
Dalam lagu tersebut, kecuali unsur semangat juang, hal lain yang menonjol antara lain
juga penguasaan bahasa liris Ismail. Di baris terakhir ia tulis: Cabik semata, tercapai
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tujuannya. Duh, memang selendang hanyalah secarik kain, namun alangkah besar
makna dan manfaatnya.
Akan tetapi, dengan semua yang telah diberikannya, Ismail Marzuki tak juga
terbebas dari kritik. Kritik L Manik, meski disampaikan tanpa menyebut nama,
mungkin termasuk yang sangat pedas. Dalam jurnal Zenit (No 3, th 1951) ia
mengkritik lirik lagu Rayuan Kelapa. Menurut Manik, meski lagu itu mengambil
inspirasi dari keindahan Tanah Air. Tetapi penggubahnya hanya sampai pada keindahan
saja. Penggubah lagu tersebut masih berpikir dalam alam "Lief Indie", padahal itu alam
pikiran yang menguntungkan penjajah di masa silam. Syairnya memang menggunakan
perkataan yang bisa menimbulkan rasa kebangsaan dan kejayaan, suci dan luhur, tetapi
lagunya lemah merayu, dengan konsepsi lagu yang dangkal. Jadi, meski lagu Rayuan
Pulau Kelapa sukses dan banyak dinyanyikan, sebagai lagu Tanah Air dalam masa
kebangunan bangsa, ia lemah. Memang, di tengah komunitas yang sebagian
berpendidikan Eropa, dengan bekal disiplin musik klasik, sempat muncul penilaian,
bahwa apa yang diciptakan Ismail berkategori "picisan", hanya cocok untuk selera
orang kampung yang dianggap bukan golongan "intelektual". Musik memang sering
dikaitkan dengan kata muse, atau muzen. Tetapi, apa yang dihasilkan Ismail disebut
muizen atau tikus, malah blinde muizen atau tikus buta.
Seperti dijelaskan oleh Firdaus Burhan yang menyusun karangan tentang
Ismail Marzuki untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, buta
di sini untuk melukiskan Ismail yang tidak pernah sekolah di sebuah konservatorium di
Amsterdam, tidak punya ijazah komponis, ijazah harmoni, kontrapunk, bel canto, dan
sebagainya, tetapi berani membuat musik. Untunglah kritik yang dimuat di pers
Belanda ini dapat ditahan oleh Ismail. Yang ironis, selanjutnya, di negeri yang
sejumlah warganya pernah mengejek Ismail Marzuki, malah karya-karya putra Betawi
ini terus dikenang. Pada bulan Mei seperti sekarang, lagu-lagu Ismail sering
diperdengarkan di negara bekas penjajah itu.
Kini, pada era Reformasi demokratis, kritik terhadap karya Ismail Marzuki
mungkin lepas dari masalah melodi atau musik pada umumnya. Yang dikritik adalah
glorifikasi Ismail pada perjuangan fisik, pada pertempuran. Padahal, perjuangan
Indonesia bukankah juga mencakup perjuangan diplomasi. Selain urusan puja-memuja
Tanah Air-itu sendiri sebenarnya tidak buruk, apalagi dalam konteks masa sekarang ini,
dimana orang banyak tak peduli urusan dan kepentingan bangsa-Ismail juga banyak
mengangkat masalah sosial-kemasyarakatan yang hangat pada masanya.
Dalam lagu Seruan Teruni, misalnya, Ismail sebel dengan seorang pria yang
mengaku datang dari perjuangan, gagah-gagahan dengan uangnya, dan dengan itu
seolah bisa berbuat apa saja. Mungkin saja di era sadar jender sekarang ini, ada yang
tidak suka dengan lirik Sabda Alam. Tetapi, selain itu Ismail juga memotret hal lain
yang mendalam. Lagu Tukang Becak Bang Samiun yang karena satu insiden marahmarah tapi dapat ditenangkan oleh saudara sebangsa yang cinta persatuan. Berterima
kasih Indonesia beruntung punya sederet komponis besar seperti C Simandjuntak,
Kusbini, Gesang, Iskandar, Sjaiful Bahri, Binsar Sitompoel, WR Supratman, L Manik,
dan H Mutahar.
Tetapi, Indonesia juga sangat beruntung memiliki seorang Ismail Marzuki.
Tentu saja, Ismail Marzuki tidak bisa dianggap "seniman legendaris tak tertandingi",
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atau sebutan "terbesar" dan sejenisnya, karena, seperti pernah disampaikan oleh
pemusik Suka Harjana, "dalam dunia seniman tidak ada yang paling besar."
Sewajarnyalah demikian. Ismail Marzuki dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai
komponis yang hidup pada zaman perjuangan merebut dan mempertahankan
kemerdekaan. Wacana bangsa Indonesia kini telah beranjak jauh dari apa yang
sezaman dengan Ismail Marzuki. Kalaupun karya-karyanya masih terus hidup, itu
karena ada pertalian sejarah dan perasaan kebangsaan antara warga RI, baik yang hidup
pada zaman itu maupun yang hidup pada zaman sekarang.
Di luar kritik dan perkembangan sejarah, satu hal yang Ismail tidak keliru
adalah penuturannya tentang "kesediaan untuk berkorban jiwa raga", sesuatu yang
pasti makin langka di tengah gelombang materialisme dewasa ini.
Dipandang dari tema lagu dan syair-syair ciptaanya, Ismail Marzuki adalah
seorang nasionalis yang setia pada perjuangan kemerdekaaan, pada masa perjuangan
kemerdekaan, pada kehidupan rakyat, dan pada Ibu Pertiwi. Dari lagu-lagu ciptaannya
dapat diketahui bahwa Ismail Marzuki bukan hanya seorang penulis dan pencipta lagu
yang penuh dengan emosi, tetapi juga penuh dengan gaya romantik. Dimana hal ini
dapat dilihat dari lagu yang berjudul; ―Kalau Anggrek Berbunga‖ (1942-1945). ―Siasat
Asmara‖ tahun 1948. Jauh dimata Di Hati Dekat‖ 1947,lebih dari itu Ismail Marzuki
juga dikenal sebagai seniman pejuang, dengan karya ciptanya yang berupa lagu-lagu
bernafaskan perjuangan yang selalu berpijak pada idealisme dan nasionalisme.
Sedangkan untuk lagu-lagu yang bernafaskan ketuhanan, seperti judul ―O Angin
Sampaikan Salamku‖ tahun 1945-1947.
Sebagai pejuang Ismail Marzuki mempunyai pendirian yang tegas dan keras.
Ketika tentara NICA menduduki kantor pemerintahan Republik Indonesia di
Yogyakarta, ia tidak mau bekerja disiaran radio dan ketika itu ia lebih suka membantu
istrinya berjualan saja, sambil mengajar bahasa Inggris. Marzuki baru mau bekerja
kembali di siaran radio ketika Radio Republik Indonesia (RRI) muncul di ibu kota
Jakarta (Rangkuti dan dkk.,1985:64).
Latar Belakang Kehidupan Musiknya
Tahun 1914 merupakan tahun kelahiran Ismail Marzuki dan pada waktu itu
tanah air Indonesia masih dikuasai oleh penjajah kolonial Belanda. Pada masa akhir
penjajahan Belanda tahun 1930-1942, merupakan awal sejarahnya Ismail Marzuki
berkiprah dan berperan di dalam dunia seni musik (Marwati Djoened Poesponegoro
dan Nugroho Notosusanto, 1984:84).
Ia yang otodidak dalam ilmu pengetahuan musik itu, pada mulanya berperan
sebagai musisi, akan tetapi dengan segala daya dan upayanya Ismail Marzuki
menekuni dan mendalami bidang komposisi. Ia pun sadar bahwa untuk menjadi
seorang komponis itu tidaklah mudah. Maka dengan segala kemampuannya yang
keras, Ismail Marzuki menempuh jalan dengan berbagai cara untuk mewujudkan citacitanya tersebut. Ia tidak segan-segan bertanya dan belajar kepada ahli-ahli musik
terkemuka pada saat itu (Sumarni, 1992;23).
Ismail Marzuki berjuang melalui karya ciptanya yang berupa lagu-lagu
perjuangan maupun lagu-lagu hiburan sampai dengan meninggalnya di tahun 1958.
Sebagai seniman dan pejuang dibidang seni musik, Ismail Marzuki adalah sosok yang
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sangat idealis. Jiwa nasionalismenya sangat kuat, hal ini tercermin dari konsep karya
ciptanya yang sebagian besar bernafaskan perjuangan, cinta tanah air, persatuan dan
kesatuan bangsa.
Sebagai berikut petikan syair lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki,
yang isinya menggambarkan tentang rasa cinta dan bangga terhadap tanah
kelahirannya, yakni tanah Indonesia:
Indonesia Pusaka
Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa
Reff :
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata
Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya
Reff :
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi
Makna lagu Indonesia Pusaka di atas adalah, meyiratkan bahwa Indonesia
merupakan tempat dimana kita dilahirkan dan dibersarkan, tumbuh dan kemudian masa
tua pun di tanah Indonesia. Tanah Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan tanpa
pamrih dari para pendiri bangsa. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai bangsa
Indonesia untuk membela, menjaga serta memajukan tanah air yakni, tanah air
Indonesia. Agar Indonesia tetap jaya di mata bangsa-bangsa lain, untuk itu sangat
penting kiranya kita sebagai anak bangsa membela tanah Indonesia Pustaka.
Perjalanan Jati Diri
Perjalanann hidupnya tidak begitu panjang, karena ia meninggal dunia masih
pada usia muda. Ismail Marzuki meninggal dunia pada usia 44 tahun (Ensikplodia
Nasional Indonesia, 1990.170). Jadi ia berkiprah dan berperan di dalam dunia musik
sebagai musisi maupun sebagai komponis selama kurang lebih 27 tahun. Terhitung ia
terjun sebagai musisi dan dapat membuat karya cipta pertamanya yang berjudul ―Oh
Sarinah‖ pada usia 17 tahun, tepatnya pada tahun 1931. Selama kurun waktu tersebut
tidak kurang dari 240 buah lagu telah diciptakannya.
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Di masa penjajahan Jepang (1942-1945), Ismail Marzuki sangat produktif
dalam berkarya. Banyak lagu-lagu karya komponis Ismail Marzuki yang tidak lekang
ditelan masa. Itulah perjalanan hidup Ismail Marzuki sebagai seniman pejuang yang
sangat konsisten dengan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam menuntut haknya seperti
bangsa-bangsa lain dibelahan dunia.
Pemikiran, Sikap Serta Dampak Karya Ciptanya
Ismail Marzuki boleh dikatakan sebagai tokoh musik Indonesia, karena banyak
sekali karya ciptanya yang selalu muncul dalam percaturan musik Indonesia. Jadi
dalam hal ini ia sangat memikirkan jauh kedepan untuk memajukan, mengembangkan
musik Indonesia setara dengan karya-karya musik barat yang selalu mempunyai andil
besar dalam percaturan musik di tingkat dunia.
Menurut Ismail Marzuki, musik Indonesia merupakan cerminan musik
nasional yang dapat diterima secara umum oleh bangsa Indonesia pada umumnya.
Walaupun hal ini tentu saja sangat diwarnai oleh budaya setempat yang dikemas dalam
satu bentuk sajian musik Indonesia. Maka munculah apa yang dinamakan lagu-lagu
daerah yang beraneka macam dan ragamnya, yang kesemuanya cenderung untuk
mewakili dari daerah masing-masing.
Kondisi musik Indonesia pada waktu itu belum begitu memadai seperti
sekarang. Peralatan serta instrumen musik belum banyak yang mengunakan elektrik,
jadi sebagian besar instrumen musik akustik. Sound sistem pun juga masih dalam
kondisi sederhana tanpa adanya ascesoris. Namun dengan kondisi demikian tidak
mengurangi aktivitas dan kreativitas musisi-musisi Indonesia untuk maju dan
berkembang, dengan segala kondisi dan kemampuan masing-masing.
Menurut Ismail Marzuki, musik Indonesia dengan segala keterbatasannya
tersebut dapat maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti halnya
pada lagu-lagu perjuangan dapat tercipta karena tuntutan zaman pada waktu itu. Jadi ia
tetap bersikap bahwa musik Indonesia harus dapat menunjukan keberadaannya dalam
percaturan dunia musik pada umumnya. Untuk Ismail Marzuki selalu berusaha dan
berupaya dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk memajukan serta
mengembangkan musik Indonesia sejajar dengan musik di negara-negara lain.
Sikap ini membuktikan bahwa ia benar-benar gigih berusaha dalam perannya
sebagai pemusik maupun sebagai pencipta lagu. Banyak karya cipta lagu Ismail
Marzuki yang selalu ikut meramaikan kemajuan dan perkembangan musik Indonesia.
Jadi sikapnya pada saat itu sangat positif dalam situasi dan kondisi pada saat itu, hal ini
merupakan dampak yang sangat positif bagi musik Indonesia, untuk menatap kedepan
diblantika musik baik di dalam maupun di luar negeri atas karya-karyanya yang
legendaris itu.
Perkembangan dan kemajuan musik Indonesia tidak bisa lepas atas segala
usaha dan upaya daripada pendahulu-pendahulu kita, seperti halnya Ismail Marzuki
yang telah lama meninggalkan kita semua. Ismail Marzuki sebagai seorang komponis
Indonesia ternyata telah menghasilkan cukup banyak karya musik yang berupa lagulagu hiburan maupun perjuangan. Dimana ia telah mencurahkan segala jiwa dan
raganya, seluruh hidup dan kehidupannya, untuk kepentingan nusa dan bangsa serta
bagi perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia melalui musik.
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Simpulan
Memaknai beberapa buah karya cipta Ismail Marzuki dari syair atau lirik hinga
bentuk nada lagunya. Melalui kajian tokoh nasional ini dapat memperkaya khasanah
dan meningkatkan rasa nasionalisme dalam jiwa dan darah khususnya mengenai Ismail
Marzuki sebagai komponis dan pejuang melalui buah karya ciptaanya yang berupa
lagu-lagu perjuangan. Dimana manfaat lainnya untuk memperkaya wawasan tentang
lagu-lagu perjuangan bangsa.
Saya dapat menarik pesan yang tersirat dalam memaknai lagu-lagu perjuangan
oleh tokoh Ismail Marzuki, bahwa seorang musikus ia berusaha menyampaikan pesan
mengenai semangat perjuangan anak bangsa dan nasionalisme dengan warna musiknya
yang bernuansa romantis.
Melalui karya ciptanya yang berupa lagu-lagu perjuangan seorang Ismail boleh
dikatakan sebagai tokoh musik serta seniman pejuang bangsa yang karyanya boleh jadi
sangat diperhitungkan sebagai salah satu prinsip kesenimanan yang harus setia dengan
prinsip seni yang bersifat kritis, dengan tujuan bahwa dengan melalui musik sebagai
wadah untuk mengeksprsikan rasa nasionalismenya.
Dari semangat nasionalismenya melaui musik, beberapa penghargaan
pemerintah diberikan kepadanya, yang berupa ―Piagam Wijaya Kusuma‖ dan pusat
kebudayaan ―Taman Ismail Marzuki‖ (TIM) di Jakarta, merupakan ungkapan rasa
terimakasih atas semua jasa-jasanya yang dengan tulus dan ikhlas dicurahkan kepada
bangsa dan Republik Indonesia.
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STUDI KORELASI ANTARA PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DENGAN
MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA STKIP SINTANG
Oleh,
Dessy Triana Relita56
Abstrak
Penelitian ini berjudul korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi
belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui adanya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi
belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, bentuk penelitiannya adalah studi
korelasi. Hasil penelitian terungkap bahwa tedapat hubungan yang kuat antara
pemanfaatan sumber belajar yang di terapkan STKIP PK Sintang dengan motivasi
belajar mahasiswa dan memiliki rata-rata baik , yaitu dengan nilai respon mahasiswa
berdasarkan angket mencapai 0,731 dengan kategori sangat baik. Hal ini dapat
dibuktikan bahwa dosen STKIP persada Khatulistiwa Sintang pada saat mengajar
sudah cukup kreatif dan bijaksana memanfaatkan seluruh fasilitas kampus. Dengan
demikian terdapat hubungan yang singnifikan dalam kategori tingkat hubungan yang
kuat, antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa STKIP
Persada Khatulistiwa Sintang.Kata Kunci: Korelasi Pemanfaatan Sumber Belajar,
Motivasi belajar
Pendahuluan
Proses pembelajaran bisa terjadi walaupun tidak ada kegiatan mengajar, begitu
pula sebaliknya. Kegiatan mengajar tidak selalu dapat menghasilkan kegiatan belajar.
Misalkan dosen menjelaskan pelajaran di depan kelas, dan terjadi proses mengajar.
Kegiatan tersebut tidak jaminan telah terjadi proses belajar pada setiap mahasiswa.
Kegiatan mengajar dikatakan berhasil jika dapat mengakibatkan/menghasilkan
kegiatan belajar pada diri mahasiswa. Sebenarnya hakekat mengajar adalah usaha
untuk membuat mahasiswa belajar. Dengan kata lain, mengajar merupakan upaya
menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar.
Pembelajaran lebih menggambarkan usaha dosen untuk membuat belajar para
mahasiswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan
kegiatan belajar pada para mahasiswanya. Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika si
belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Seorang dosen tidak dapat
―mewakili‖ belajar untuk mahasiswanya, seorang mahasiswa belum dapat dikatakan
telah belajar hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan dosen yang
sedang mengajar.
Peran dosen adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi
mahasiswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada.
Sumber belajar tidak hanya berupa orang, melainkan juga sumber-sumber belajar yang
56
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lain. Bukan hanya sumber belajar yang sengaja dirancang khusus, yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Semua sumber belajar itu dapat kita temukan,
kita pilih dan kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa.
Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di kampus STKIP Persada
Khatulistiwa Sintang, menunjukan rendahnya motivasi mahasiswa untuk belajar dan
mencari tugas yang telah dibebankan padanya. Pemanfaatan sumber belajar memiliki
keterhubungan yang kuat maka perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar, namun
apabila tidak memiliki korelasi yang signifikan maka masalah tersebut perlu dicari
tingkat kelemahannya. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang sejauh mana
―korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa
program studi pendidikan ekonomi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang‖.
Masalah Penelitian
Masalah umum penelitian ini adalah: Bagaimanakah Korelasi Antara
Pemanfaatan Sumber Belajar Dengan Motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada
Khatulistiwa Sintang?
Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dibatasi masalah tersebut dengan
membaginya kedalam sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pemanfaatan sumber belajar yang diterapkan di STKIP Persada
Khatulistiwa Sintang?
2. Bagaimanakah motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa
Sintang?
3. Apakah terdapat korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi
belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada sub-sub masalah penelitian di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pemanfaatan sumber belajar yang diterapkan di STKIP
Persada Khatulistiwa Sintang.
2. Untuk mengetahui motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa
Sintang.
3. Untuk mengetahui terdapat korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dengan
motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
Ruang Lingkup Penelitian
Pada ruang lingkup penelitian ini peneliti akan jabarkan tentang variabel dan
definisi operasional. Adapun ruang lingkup penelitian ini akan lebih jelasnya akan
dijabarkan sebagai berikut:
Variabel Penelitian
Menurut Sugiono (2009: 38) secara teoritis variabel dapat didefinisikan
sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai ―variasi‖ antara satu orang
dengan yang lain atau satu obyek dengan yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah pemanfaatan sumber belajar. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
motivasi belajar mahasiswa.
Definisi Operasional
Agar variabel yang diteliti dapat dipahami dengan baik dan menghindari
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kesalahan dalam penafsiran terhadap fokus penelitian, maka diuraikan definisi
operasional variabel sebagai berikut:
a. Pemanfaatan Sumber Belajar
Pemanfaatan sumber belajar adalah pemanfaatan apa saja (orang, bahan, alat,
teknik, lingkungan) yang mendukung serta memungkinkan memberikan kemudahan
dan kelancaran terjadinya belajar, serta memungkinkan terjadinya interaksi antara
pembelajar dengan sumber belajar tersebut.
b. Motivasi belajar
Motivasi adalah sesuatu yang mendorong individu untuk berprilaku yang
langsung menyebabkan munculnya perilaku. Seseorang akan melakukan suatu
perbuatan betapapun beratnya jika ia mempunyai motivasi tinggi.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan suatu dugaan yang memungkinkan jawaban terhadap
problem yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis Nol (Ho): tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan
sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa
Sintang.
Hipotesis Alternatif (Ha): terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan
sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa
Sintang.
Pembahasan
Pemanfaatan Sumber Belajar
Pengertian pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber
belajar (Seels dan Richey, 1994 : 14). Ada lima aspek pemanfaatan yaitu: media
sebagai teknologi mesin, media sebagai tutor, media sebagai pengubah perilaku, media
sebagai pemotifasi belajar, media sebagai alat berpikir dan memecahkan masalah.
Pengertian sumber belajar adalah apa saja yang mendukung serta memungkinkan
memberi kemudahan dan kelancaran terjadinya belajar, serta memungkinkan terjadinya
interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar tersebut.
Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar
sebagai sumber belajar yaitu (a) kemauan (b) kemampuan untuk dapat melihat alam
sekitar yang dapat digunakan untuk pembelajaran (c) kemampuan untuk dapat
menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Di samping kemampuan di
atas, perlu (1) mengetahui proses komunikasi dalam proses belajar, yang bahannya
diperoleh dari teori komunikasi dan psikologi pendidikan, (2) mengetahui sifat masingmasing sumber belajar, baik secara fisik maupun sifat-sifat yang ditimbulkan oleh
faktor lain yang mempengaruhi sumber belajar tersebut, (3) memperolehnya, yaitu tahu
benar dimana lokasi suatu sumber dan bagaimana cara memberikan pelayanannya.
Menurut Rohani (2004: 166) secara umum penggunaan sumber belajar dalam
proses belajar mengajar, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga
pemanfaatan sumber belajar tersebut menjadi efektif diantaranya adalah:
1. Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber
belajar (yang memerlukan biaya), misalkan overhead (OHP) beserta
transparansinya, video tipe/tv beserta cassete-nya, dan sebagainya.
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2. Teknisi (tenaga), yaitu entah dosen atau pihak lain yang mengoperasikan suatu
alat tertentu yang dijadikan sumber belajar.
3. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau, mudah dilaksanakan,
dan tidak begitu sulit/langka.
4. Bersifat fleksibel, maksudnya sesuatu yang dimanfaatkan sebagai sumber
belajar jangan bersifat kaku/paten, tapi harus mudah dikembangkan, bisa
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pengajaran, tidak mudah dipengaruhi
oleh faktor lain.
5. Relevan dengan tujuan pengajarandan komponen-komponen pengajaran
lainnya.
6. Dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan pengajaran/belajar.
7. Memiliki nilai positif bagi proses/aktivitas pengajaran khususnya peserta didik.
8. Sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang/sedang
dilaksanakan.
Klasifikasi Sumber Belajar
Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT) dalam Rohani
(2004: 164) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 (enam) macam, yaitu:
 Messege (pesan), yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen
lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data.
 People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah,
dan penyaji pesan.
 Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk
disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya
sendiri.
 Devide (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk
menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan.
 Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk
penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan.
 Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan
disampaikan.
Motivasi belajar
Menurut Sumiati dan Asra (2011: 59) ―Motivasi belajar adalah sesuatu yang
mendorong mahasiswa untuk berprilaku yang langsung menyebabkan munculnya
perilaku dalam belajar.‖ Sedangkan menurut Hakim (2011: 35) ―Motivasi adalah
sesuatu yang mendorong individu untuk berprilaku yang langsung menyebabkan
munculnya perilaku.‖ Seseorang akan melakukan suatu perbuatan betapapun beratnya
jika ia mempunyai motivasi tinggi.
Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan semangat, dan
rasa senang dalam belajar mahasiswa. Fungsi motivasi menurut Sutikno (2009: 74),
adalah ―Motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai
penggerak perilaku seseorang untuk mencapai tujuan.‖ Sementara itu, menurut
Sardiman (2009: 85), ada (3) fungsi motivasi:
1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang
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dapat melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak
dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan–perbuatan apa yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan–
perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi
berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan sebagai pengarah seorang mahasiswa
atau individu–individu dalam usaha dan pencapaian prestasi belajar yang di
ingikannya. Macam-macam motivasi:
Motivasi Ekstrinsik, Sardiman (2009: 90) mengatakan, ―Motivasi ekstrinsik
adalah motif–motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya dorongan dari luar.‖
Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2009: 163), ―Motivasi ekstrinsik adalah motivasi
yang disebabkan oleh faktor–faktor dari luar situasi belajar‖. Dapat disimpulkan bahwa
motif ekstrinsik adalah suatu dorongan yang ada di dalam diri mahasiswa berhubungan
dengan kegiatan belajarnya sendiri, manakala mahasiswa belajar dengan sungguh
untuk mengharap naik kelas atau mendapat hadiah maka ini merupakan motivasi yang
tumbuh sesuai dengan kebutuhannya yang tidak secara mutlak berkaitan dengan
kegitan belajar.
Motivasi Intrinsik, Menurut Oemar Hamalik (2009: 162), ‖ Motivasi
instrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui
kebutuhan dan tujuan–tujuan murid‖. Dapat disimpulkan bahwa motivasi instrinsik
adalah motivasi yang ada di dalam diri individu–individu atau mahasiswa itu sendiri,
tanpa adanya dorongan dari luar atau orang lain. Motivasi instrinsik ini merupakan
motivasi yang murni, yang ada di dalam diri mahasiswa, misalnya keinginan untuk
mendapatkan keterampilan dan sebagainya.
Adapun beberapa bentuk dan cara menumbuhkan motivasi dalam kegiatan
belajar, menurut Sardiman (2009: 92) adalah : Memberikan angka, hadiah, saingan
atau kompetisi, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk
belajar, minat.
Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Bentuk
penelitian ini adalah studi korelasi simetris, sebab penelitian ini ingin membuktikan
kedua variabel memiliki keterhubungan. Menurut Sugiyono (2009: 80) bahwa populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
Menurut Arikunto, (2002:131) bahwa―Sampel adalah sebagian atau wakil
populasi yang diteliti‖. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapat ditetapkan sampel
penelitian untuk dijadikan subyek penelitian. Mengingat jumlah populasi setelah
ditetapkan terlalu besar, maka pada penelitian ini ditetapkan dengan cara random
sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara acak. Jadi jumlah keseluruhan dari
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10 kelas yang diambil sebagai sampel berjumlah 45 mahasiswa sebagai sampel.
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpul Data, data yang diperlukan dalam memecahkan suatu masalah
penelitian, maka seorang peneliti dapat mempergunakan beberapa teknik
pengambilan data sebagai berikut: Teknik Observasi, Teknik Komunikasi Tidak
Langsung, Teknik Dokumentasi
4. Alat Pengumpulan Data, alat pengumpul data penelitian ini adalah : Pedoman
Observasi, Angket , Studi Dokumentasi.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik statistik kuantitatif.
1. Analisis Korelasi
Untuk mengolah data dalam penelitian ini dipergunakan analisis Product
Moment dengan rumus sebagai berikut:
rxy
Arikunto (2002:256)
Untuk interpretasi terhadap angka indeks korelasi product moment dapat
menggunakan kriteria rentang nilai koefisien korelasi terlampir pada tabel berikut
ini:
Tabel 1 Kriteria Penilaian
No
Rentang Ganda
Kategori
1.
0,800 s/d 1,000
Tinggi
2.
0,600 s/d 0,799
Cukup
3.
0,400 s/d0,599
Agak Rendah
4.
0,200 s/d 0,399
Rendah
5.
0,00 s/d 0,199
Sangat Rendah
Menurut Arikunto (2002:46)
2. Analisis Uji t
Kemudian untuk mengetahui signifikansi antara kedua variabel dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan rumus analisis uji t parametris. Adapun rumus
analisis uji t tersebut adalah :
t=

183

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Observasi
Persiapan bahan ajar dan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh
dosen tersebut sudah siap untuk digunakan dan diterapkan pada pembelajaran yang
akan disampaikan. Langkah berikutnya dari hasil pengamatan peneliti terlihat dosen
sangat memperhatikan kondisi mahasiswa serta suasana belajar dalam kondisi tenang
dan ramah. Dosen pengampu juga memberikan motivasi bagi mahasiswa tentang
tujuan dan manfaat dari pelajaran tersebut yang dikaitkan dengan pengalaman seharihari. Tujuan pemberian motivasi ini sangat tepat diberikan dosen guna menciptakan
gairah belajar mahasiswa semakin tinggi. Salah satu bentuk motivasi ini dosen
memberikan ilustrasi berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran yang dapat
digunakan para mahasiswa untuk belajar.
Berdasarkan beberapa hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas dosen
selama proses pembelajaran berlangsung, terlihat dosen tersebut memiliki kemampuan
yang baik dalam mengelola pembelajaran. Hal ini terbukti dari aktivitas mahasiswa
terlihat antusias dan aktif dalam belajar. Demikian pula akan kemampuan dosen dalam
memanfaatkan fasilitas dan media pembelajaran yang ada dikampus juga sudah
dimanfaatkan dengan baik. Hal terpenting juga dari hasil amatan peneliti dosen cukup
kreatif akan mengembangkan kemampuannya untuk berkreasi memanfaatkan berbagai
fasilitas kampus sebagai media pembelajaran.
Hasil Angket
Hasil penelitian yang akan dimasukkan kedalam rumus tersebut adalah data
hasil angket mahasiswa (variabel X) dan data motivasi belajar mahasiswa. Untuk
memudahkan peneliti di dalam mengolah data tersebut dan untuk mengetahui korelasi
antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa. Adapun
perhitungannya sebagai berikut:
rxy

=

rxy

=

rxy

=

rxy

=

rxy

=

rxy

= 0,731 (r hitung)

184

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisein sebesar 0,731 untuk
mengetahui signifikan atau tidakanya, maka nilai rhitung harus dibandingkan dengan
rtabel. Harga r tabel adalah 0,294 dengan batas signifikasi 5%. Artinya bahwa nilai r
hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, yakni 0,731>0,294. Dengan demikian dapat
disimpulkan berdasarkan hipotesis yang diajukan bahwa H0 ditolak pada taraf
signifikasi 5%. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) diterima, yang berarti terdapat
korelasi yang positif antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar
mahasiswa. Untuk pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar mahasiswa
berdasarkan hasil pengolahan data angket, pada umumnya mahasiswa memiliki
penilaian yang baik. Nilai ini apabila dideskripsikan teramasuk dalam kategori kuat.
Dengan demikian maka dapat peneliti simpulkan bahwa nilai korelasi product moment
berdasarkan rentang kriteria penilaian terhadap hasil perhitungan korelasi kedua
variabel dapat diinterpretasikan dalam kategori kuat, yaitu masuk dalam rentangan
0,60 s/d 0,799.Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan
variabel bebas terhadap variabel terikat atau untuk mengetahui derajat determinasinya,
dapat di peroleh dengan menggunakan rumus koefisien determinan yaitu:
r2 x 100% (sugiyono, 2009: 216)
= (0,731)2x100%
= 0,53x 100
=53,43 %
Bedasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai sebesar 53,43 %. Ini
berarti pengaruh variabel bebas (sumber belajar) dengan variabel terikat (motivasi
belajar) sebesar 53,43%. Sedangkan sisanya merupakan pengaruh dari varibel lain
yang tidak diteliti oleh peneliti yaitu jumlah jam kuliah, materi yang disampaikan,
kehadiran mahasiswa, tingkat kecerdasan mahasiswa, keadaan sosial ekonomi
mahasiswa dan lingkungan belajar mahasiswa.
Selanjutnya untuk mengetahui keberartian hubungan yang positif antara
variabel X (sumber belajar) dengan variabel Y (motivasi belajar) mahasiswa digunakan
uji t dengan rumus sebagai berikut:
t=

=

=
=
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= 10,296
Berdasarkan nilai t hitung adalah 10,296 sedangkan t tabel 2,021 dengan taraf
kepercayaan 95% atau 0,05 dk (n-2) (45-2) = 43. Jadi t hitung lebih besar dari nilai t
tabel. Maka berdasarkan hasil uji t tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan positif yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi
belajar mahasiswa. Jadi t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Dapat peneliti
interprestasikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pemanfaatan sumber
belajar dengan motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu dapat peneliti simpulkan
bahwa semakin baik dan kreatif dalam memanfaatkan sumber belajar oleh pihak
kampus melalui dosen pengampu dalam proses belajar mengajar senantiasa semakin
baik motivasi belajar yang diperoleh mahasiswa.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti terhadap korelasi
antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa STKIP Persada
Khatulistiwa Sintang, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumber belajar, sudah dapat dimanfaatkan mahasiswa dengan baik.
Berdasarkan hasil observasi terlihat mahasiswa dan dosen sangat antusias dalam
menggunakan fasilitas kampus sebagai sumber belajar yang disediakan oleh
kampus.
2. Motivasi belajar mahasiswa juga tampak meningkat, berdasarkan pengamatan
peneliti mahasiswa yang sebelumnya tidak bersemnagat dan sering terlambat
mengumpulakan tugas. Kini tugas yang diberikan oleh dosen dapat dikumpulkan
tepat waktu.
3. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang singnifikan antara pemanfaatan
sumber belajar dengan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan
nilai r hitung diperoleh 0,731, sedangkan r tabel adalah 0,294 dengan batas
signifikasi 5%. Artinya bahwa nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel,
yakni 0,731>0,294. Dengan demikian dapat hipotesis alternatif (H1) diterima,
yang berarti terdapat korelasi yang positif antara pemanfaatan sumber belajar
dengan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan analisis uji t,
di dapat nilai t hitung adalah 10,296 sedangkan t tabel 2,021 dengan taraf
kepercayaan 95%. Jadi t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Maka berdasarkan
hasil uji t tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif
yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dengan motivasi belajar.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dari perolehan data baik hasil observasi,
wawancara, angket serta nilai motivasi belajar mahasiswa, maka dapat dikemukakan
beberapa saran bagi, para pembaca maupun bagi peneliti sendiri. Sebagai akhir dari
penelitian, Peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya dosen prodi pendidikan ekonomi lebih meningkatkan
memperhatikan sumber belajar yang ada untuk dimanfaatkan sebaik mungkin
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sesuai kebutuhan belajar seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran serta
teknik pembelajaran yang tepat guna sehingga mampu meningkatkan motivasi
belajar mahasiswa semakin maksimal. Melalui pemanfaatan sumber belajar yang
kreatif, inovatif akan memberikan dampak positif bagi perkembangan belajar
mahasiswa yang ditandai oleh maksimalnya motivasi belajar mahasiswa itu
sendiri.
2. Bagi pihak kampus, kiranya dapat menyediakan sumber belajar yang lain seperti
jaringan internet yang lebih baik dari yang sebelumnya dan penambahan ruang
khusus untuk para mahasiswa mengakses internet dalam rangka mengerjakan
tugas yang diberikan oleh dosen.
3. Bagi mahasiswa, bahwa sumber belajar penting untuk dikembangkan dan
dimanfaatkan seefektif mungkin berkaitan dengan proses belajar mengajar.
Mahasiswa diharapkan memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan zaman
dan mampu mengaktualisasikan sumber belajar yang ada di kampus sebagai
modal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
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MENGGAGAS PENGUATAN KAJIAN AKHLAK KEWARGAAN (CIVIC
VIRTUE) PERSPEKTIF ISLAM DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL57
Oleh,
Dikdik Baehaqi Arif58
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan budaya
kewargaan (civic culture) yang diperlukan dalam rangka membangun sistem politik
demokrasi. Sebagai program kurikuler pada tingkat pendidikan dasar dan menengah,
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga
negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam
masyarakat politik. Pada masyarakat Indonesia yang multikultural, budaya kewargaan
perlu dibangun di atas fondasi akhlak kewargaan, yang meliputi karakter dan
komitmen kewargaan berdasarkan pada nilai Pancasila. Tulisan ini membahas gagasan
perlunya penguatan kajian akhlak kewargaan perspektif Islam, terutama pada
komunitas PKn di lembaga pendidikan (berbasis) Islam untuk memperkuat peran
warga negara dalam masyarakat multikultural Indonesia.
Kata Kunci:
Budaya Kewargaan, Akhlak Kewargaan, Islam, Masyarakat
Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan
Pendahuluan
Diantara karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural adalah
hadirnya lembaga penyelenggara pendidikan termasuk di dalamnya masukan (input)
siswa dalam lingkup pendidikan itu yang sangat beragam. Hampir di setiap lembaga
pendidikan, baik dari mulai tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, dapat
kita temui peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan itu
dilatarbelakangi oleh perbedaan kelompok suku bangsa, ras, budaya, agama, gender,
maupun bahasa asal mereka. Bukan saja di lingkungan sekolah, mereka juga akan
berhadapan dengan berbagai perbedaan lainnya di lingkungan sosial atau budaya
mereka sehari-hari. Inilah kekayaan bangsa, sekaligus juga tantangan bagi para
pendidik dalam merancang program pembelajaran yang mengakomodir keberagaman
itu dengan tetap tidak melupakan fungsi dan tujuan pendidikan.
Menghadapi kondisi kemajemukan itu, para pendidik perlu berpikir ulang
tentang bagaimana menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di
kelas yang siswanya berbeda dalam suku bangsa, ras, budaya, agama, gender, maupun
bahasa asal mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan tim The LIFE Center dan Center
for Multicultural Education di University of Washingthon, Seatle USA, merumuskan
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pentingnya pemahaman kembali prinsip-prinsip pembelajaran (learning princiles)
untuk siswa yang multikultural. Laporan itu mengidentifikasi empat prinsip
pembelajaran kontemporer yang perlu dipahami oleh penyelenggara pendidikan.
1. Learning is situated in broad socio-economic and historical contexts and is
mediated by local cultural practices and perspectives.
2. Learning takes place not only in school but also in the multiple contexts and
valued practices of everyday lives across the life span.
3. All learners need multiple sources of support from a variety of institutions to
promote their personal and intellectual development.
4. Learning is facilitated when learners are encouraged to use their home and
community language resources as a basis for expanding their linguistic
repertoires. (The LIFE Center and Center for Multicultural Education, 2007)
Keempat prinsip pembelajaran di atas terasa tepat dipraktikkan dalam konteks
masyarakat multikultural Indonesia. Para siswa perlu diajak untuk memahami
lingkungan belajar yang cukup luas, dimediasi oleh praktik dan perspektif budaya lokal
– budaya yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya genuine manusia Indonesia.
Demikian pula bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas
sekolah yang terbatas, tetapi juga dalam kontes dan nilai yang banyak di luar sekolah.
Hal demikian karena setiap pembelajar membutuhkan sumber untuk pengembangan
diri dan intelektual mereka.
Proses pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dari
berbagai latar belakang untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara
yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari
berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum;
mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung
kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai,
ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan,
mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah
mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak
mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai
konteks ruang dan waktu (Arif, 2008). Nilai budaya itu diperlukan untuk membangun
sistem politik demokrasi konstitusional, yang ditandai oleh adanya kebebasan
(berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain,
kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Chamim, 2003).
Dalam pada itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah
memerankan peran strategis dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan
nilai dan sikap yang menghargai perbedaan, baik di lingkungan sekolah, maupun pada
lingkungan luar sekolah yang lebih luas untuk terwujudnya kehidupan demokratis
berkeadaban berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut, tidaklah hadir dengan sendirinya,
tetapi mesti dirancang dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjebak pada
formalitas belaka. Siswa tidak hanya difasilitasi untuk memahami keberagaman, tetapi
siswa juga harus memiliki akhlak kewargaan (civic virtue) demi terbentuknya budaya
kewargaan (civic culture) berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
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Pembahasan
Perspektif Budaya Kewargaan
Pemahaman tentang budaya kewargaan (civic culture) tidak bisa dilepaskan
dari studi-studi tentang demokrasi. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Gabriel
Almond dan Sydney Verba (1963). Civic culture dipahami sebagai orientasi psikologis
terhadap objek sosial, atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sebagai
seorang aktor politik (Mujani, 2007). Orientasi ini termasuk pengetahuan atau
kepercayaan, perasaan atau afeksi, dan evaluasi atau penilaian terhadap sistem politik
secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik.
Diyakini bahwa variasi di dalam orientasi dan sikap ini mempengaruhi partisipasi dan
dan penerimaan terhadap sistem demokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi
stabilitas demokrasi (Mujani, 2007).
Dalam pembahasannya tentang orientasi politik itu, Almond dan Verba
meyakini bahwa ada tiga jenis budaya politik: budaya politik parokial (parochial),
budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial ditandai
oleh tidak terdapatnya peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Hal itu
terjadi karena terbatasnya diferensiasi dalam masyarakat. Pada kebudayaan ini,
masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, kecuali
dalam batas-batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit
(Kantaprawira, 1988), atau bahkan orang-orang bersikap apatis terhadap atau terasing
dari sistem politik yang ada (Mujani, 2007).
Budaya politik subjek cenderung menjadikan orang bersikap aktif terhadap
sistem politik yang secara struktural terdiferensiasi, khususnya terhadap sisi output dari
sistem ini, namun bersikap pasif terhadap sisi input dari sistem tersebut. Artinya,
masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak memiliki peran (tiadanya orientasi politik
diri) dalam berbagai kebijakan yang disusun oleh suatu sistem politik dan karenanya
harus diterima.
Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh adanya orientasi tidak hanya
terhadap sistem poltik yang terdiferensiasi secara struktural, atau terhadap sisi output
sistem ini, tetapi juga terhadap sisi input dari sistem bersangkutan dan terhadap diri
sebagai partisipan aktif.
Perpaduan budaya politik partisipasn, subjek, dan parokial diyakini memiliki
pengarush positif bagi stabilitas demokrasi. Demikianlah dapat dihapami bahwa
budaya kewargaan yang dikembangkan itu bukanlah sekadar budaya politik partisipan,
melainkan budaya politik partisipan ―plus yang lain‖, kombinasi antara aktivisme dan
pasifisme (Mujani, 2007). Dan kombinasi itulah yang melahirkan perilaku politik
moderat, bukan radikal. Orientasinya bukanlah kepada perubahan yang bersifat
revolusioner, melainkan kepada perubahan secara gradual. Itulah kultur politik
demokrasi (Mujani, 2007).
Budaya dan tingkah laku demokratis dipahami sebagai kompleks gabungan
beberapa unsur, yaitu: keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (secular civic
engagement), sikap saling percaya sesame warga (interpersonal trust), toleransi,
keterlibatan politis (political engangement), dukungan terhadap system demokrasi, dan
partisipasi politik (political participation) (Mujani, 2007)
Elemen budaya kewargaan yang paling sentral dan perlu dikembangkan adalah
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kebajikan/akhlak kewargaan (civic virtue). Akhlak kewargaan adalah kemauan dari
warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
(…the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for
the sake of the common good) (Quigley & Bahmueller, 1991). Tentang hal ini Quigley
dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial
individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewargaan (civic
disposition) dan komitmen kewargaan (civic commitment).
Watak kewargaan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang
menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum
dari sistem demokrasi (…those attitudes and habit of mind of the citizen that are
conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system).
Sedangkan civic commitment adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan
diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (…the
freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and
principles of constitutional democracy) (Quigley & Bahmueller, 1991:11).
Persoalan Akhlak Kewargaan dalam Masyarakat Multikultural
Kajian budaya kewargaan tidaklah selalu berkaitan dengan politik partisipasi
warga negara dalam pemerintahan. Tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku
keseharian warga negara. Penulis menyampaikan beberapa fenomena yang
menunjukkan sebagian dari sikap dan perilaku warga negara kita. Awal tahun 2015,
kita dikejutkan dengan iklan produk rokok yang memasang tagline ―Mula-mula Malu
Malu, Lama -lama Mau‖ dengan gambar sepasang laki-laki dan perempuan yang saling
berpelukan dan nyaris berciuman. Sontak kemunculan iklan ini menghentakkan nurani
kita. Pro dan kontra muncul. Pro karena iklan itu mengekspresikan seni si pembuatnya,
kontra karena iklan itu bukan saja ‗bernada‘ pornografi, yang jelas-jelas dilarang
ditampilkan di ruang publik, tetapi juga karena ia sebenarnya menyetujui bahkan
mendorong hubungan laki-laki dan perempuan ―tanpa batas‖ sebelum melewati
lembaga perkawinan. Tentu saja, ini tidak sejalan dengan nilai budaya dan adat
ketimuran, serta nilai-nilai agama yang sebagian besar dianut masyarakat bangsa
Indonesia.
Kasus lain, seorang penulis buku, dengan nada provokatif menulis ‗tidak salah
jika menuruti kemauan pasangan yang sedang dimabuk asmara ketika ia meminta
melakukan hubungan layaknya suami istri asmara‘. Kilah penulis, hal itu untuk
menunjukkan rasa cinta dan kesetiaannya kepada pasangan. Yang terbaru, tulisan pada
buku pelajaran di sekolah yang dapat kita pahami sebagai membolehkan seseorang
(Islam) membunuh orang lain atas dasar keyakinan agama yang berbeda.
Pada sisi yang lain, kita menyaksikan media televisi, media cetak, online, dan
lainnya getol menyuguhkan informasi tentang para pesohor negeri lewat program
infotainment (baca: gosip). Tiada hari tanpa gosip. Mulai informasi kedekatan dua
pasangan selebiriti, jalinan asmara, perkawinan, permasalahan rumah tangga, sampai
perceraian disajikan dengan beragam cara untuk menarik publik. Termasuk juga
informasi kelahiran, kematian juga menjadi tayangan yang tidak terlewatkan.
Pokoknya, segala hal yang berkaitan dengan selebriti, baik atau buruk tersaji lewat
infotainment itu. Dalam hal ini, media massa tidak lagi berperan sebagai tuntunan,
tetapi lebih berorientasi tontonan semata.
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Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga disuguhi adegan
‗perkelahian‘ ala wakil rakyat, rebutan jabatan pimpinan partai politik, ada pemimpin
yang ‗berkata kasar dan kotor‘, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang makin
merejalela, proses penegakkan hukum dan peradilan yang melukai rasa keadilan
masyarakat, konflik masyarakat yang berakar dari perbedaan SARA, serta berbagai
perilaku penyelenggara negara yang tidak memberi teladan baik bagi warga bangsanya.
Persoalan multidimensi di atas, diungkap sebab kita (komunitas PKn) patut
merasa prihatin, dan perlu turut ambil bagian memecahkan persoalan itu. Kita perlu
melatih warga negara agar memiliki komitmen untuk melaksanakan fungsi amar
ma‟ruf nahyi munkar (menyuruh kepada kebajikan dan mencegah tindakan yang
merusak) sebagai bagian dari akhlak kewargaan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Akhlak kewargaan perlu terus dikuatkan melalui PKn, terutama menghadapi
penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Lebihlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural yang menurut Winataputra (2012)
dikonsepsikan dan dibangun dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern. Hal
itu menurut Winataputra (2012) dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan
bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi UUD 1945, dan praksis kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Konsep masyarakat multikultural (multicultural society) perlu dibedakan
dengan konsep masyarakat majemuk (plural society) yang menunjukkan
keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Multikulturalisme
dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan
kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98).
Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai
(peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun
secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006, Suparlan, 2005). Individu dalam hal ini
dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian
darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia bukan lagi keanekaragaman
suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam
masyarakat Indonesia.
Tabel 2 Transformasi Masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika
Masyarakat Majemuk
(plural society)
terdiri dari dua atau lebih elemen atau
tatanan sosial yang hidup berdampingan,
namun tanpa membaur dalam satu unit
politik yang tunggal.

Masyarakat Multikultural
(multicultural society)
sebuah pemahaman, penghargaan dan
penilaian atas budaya seseorang, serta
sebuah penghormatan dan keingintahuan
tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: (Arif, 2008)
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Perubahan cara berpikir pluralisme menjadi multikulturalisme yang melandasi
realitas multikultural Indonesia adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilainilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang
mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia,
dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi
politik yang mendukung.
Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke
masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang
menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai
warga suatu bangsa. Dalam pandangan Rahardjo (1999:111), konsep masyarakat baru
itu disebut masyarakat utama sebagai masyarakat yang tinggi tingkat
perkembangannya, yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin
berlakunya upaya-upaya masyarakat itu sendiri untuk secara otonom mampu
melaksanakan fungsi amar ma‟ruf nahyi munkar dan memelihara iman.
Sebagai masyarakat yang multikultural, maka merupakan hak dari anggota
masyarakat untuk mengembangkan masyarakat dan budayanya, yang pada gilirannya
menyumbangkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Inilah inti profil manusia
Indonesia baru sebagaimana digambarkan dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000
tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Secara umum, gambaran profil
manusia Indonesia baru itu disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2 Profil Manusia Indonesia Baru
Pancasila
Ketuhanan
Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan

Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat

Nilai-nilai yang Disandang
Manusia Indonesia
 Nilai-nilai etika
 Nilai moral

 HAM
 Toleransi
 Kerukunan hidup
antarwarga/antara agama
 Kerja sama global untuk
kemakmuran dan
perdamaian
 Saling menghargai
perbedaan
 Kemauan untuk bersatu
 Menghormati simbolsimbol negara persatuan
 Rasa bangga sebagai orang
Indonesia
 Nilai-nilai demokrasi
 Populis (memihak kepada
kepentingan rakyat)
 Teknologi yang memajukan
kemakmuran rakyat
 Rasa solidaritas sosial
sebagai satu bangsa
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Sumber Nilai/Sarana
 Agama yang dihayati di
dalam masyarakat
Indonesia
 Kebudayaan daerah (sukusuku Nusantara)
 Kesadaran hukum/negara
hukum
Kerja sama internasional

 Bahasa Indonesia
 Sistem pendidikan dan
persekolahan
 Interaksi antarwarga/
antarsuku
Pendidikan multikultural
 Berfungsinya
lembaga-lembaga
demokrasi
IPTEK
 Lembaga-lembaga sosial
tradisional yang masih

Indonesia



Kerja sama dalam
menanggulangi masalah
nasional (gotong royong)

fungsional di daerah

Sumber: (Tilaar, 2004)
Tabel di atas menunjukkan profil manusia Indonesia, yaitu manusia Pancasila
yang sedang menjadi. Profil tersebut merupakan suatu proses perwujudan nilai-nilai
Pancasila yang terus berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila yang tercantum di
dalam kelima sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi
sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Keutuhan nilai-nilai tersebut menjiwai seluruh
proses humanisasi manusia Indonesia.
Realitas multikultural bangsa Indonesia di atas memberi tantangan sekaligus
peluang bagi guru PKn di sekolah. Tantangan guru PKn sekarang adalah menjadikan
mata pelajaran itu berkhidmat kepada, dan mendorong penguatan nilai-nilai
kemanusiaan karena beragam persoalan sosial budaya yang muncul karena
keanekaragaman yang ada. Proses PKn harus bersandar secara kukuh kepada budaya
Indonesia untuk melahirkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan komitmen terhadap nilainilai dan keluruhan martabat manusia yang bertumpu pada kejujuran dan
pertanggungjawaban. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Banks (2007) yang
menyatakan sekolah sedapat mungkin mempersiapkan para siswa dari berbagai ras,
etnis, budaya dan kelompok bahasa ke arah warga negara yang efektif dan
merefleksikan budaya dan komunitas kewargaan
Perlu disadari, bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidaklah selalu
berdampak positif, melainkan tersimpan beragam potensi konflik yang sewaktu-waktu
muncul. Karena itu, empati dan toleransi menjadi nilai dasar yang perlu terus
dikembangkan baik dalam proses maupun sebagai output pendidikan. Membawa siswa
pada persoalan yang kompleks dan spektrum ruang kelas PKn yang luas dirasa tepat,
karena sebagaimana dalam kajian Sosiologi, tindakan manusia tidak pernah terjadi
dalam ―pulau kosong‖. Dalam konteks ini, pembinaan nilai-nilai akhlak kewargaan
tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial yang kondusif bagi munculnya
sikap toleran, egaliter, dan partisipatif. Menurut Abdullah (2005), upaya meminimalisir
konflik yang terpenting (termasuk dalam masyarakat yang multikultural) adalah
melalui penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman (plurality),
kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice) dan nilai-nilai
demokrasi (democration values). Dan kesemua itu, dapat dilakukan melalui
pembelajaran PKn. Inilah peluang yang dapat kita ambil sebagai komunitas PKn dalam
rangka turut berkontribusi membangun bangsa.
Gagasan Kajian Akhlak Kewargaan Perspektif Islam
Mengangkat Islam (yang bersumber pada Qur‘an dan Sunnah) sebagai dasar
kajian akhlak kewargaan dalam PKn tentu bukanlah hal yang biasa. Sepanjang
pemahaman penulis, kajian tentang civic virtue sebagai komponen penting budaya
kewargaan (civic culture) diartikan sebagai kebajikan kewargaan yang bersumber dan
berorientasi pada nilai-nilai kebajikan umum (etika/moral). Tidak hanya pada lembaga
pendidikan umum yang peserta didiknya berasal dari beragam latar belakang suku
bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda, tetapi pada lembaga pendidikan dengan label
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agama-pun (termasuk Islam) yang cenderung peserta didiknya homogen dari sisi
keyakinan agama, kajian kebajikan kewargaan dalam PKn ‗selalu‘ bersandar pada
nilai-nilai kebajikan umum itu.
Walaupun begitu, usaha untuk memberikan warna ke-Islam-an dalam kajian
PKn, pernah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – dan diikuti oleh
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menyusun buku ajar ―PKn (Civic
Education) untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah‖. Selain itu, melalui Indonesia
Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikembangkan
model PKn di Perguruan Tinggi Islam dengan mengembangkan buku ajar ―PKn (Civic
Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani‖.
Usaha di atas – sekalipun baru pada tataran mata kuliah umum di perguruan
tinggi – patut diapresiasi, sebagai bagian dari penyebarluasan nilai-nilai Islam dan
kebajikan kewargaan melalui PKn. Sayaangnya, gagasan itu belum secara umum
dikembangkan sebagai ranah kajian – lebih-lebih menjadi penciri – kajian PKn pada
jurusan/program studi PKn/PPKn pada Perguruan Tinggi/LPTK (berbasis) Islam.
Persinggungannya dengan kajian Pendidikan Agama (Islam) dan Budi Pekerti
barangkali menjadi salah satu alasan komunitas PKn lebih memilih membahas nilainilai kebajikan kewargaan tanpa memperkuatnya dengan nilai-nilai agama. Karenanya,
tidak keliru, kalau seorang cendekiawan muslim di negara kita dalam ceramah yang
penulis ikuti, pernah menyampaikan kritik untuk pembelajaran PKn dengan menyebut
kajian PKn di sekolah mengajarkan faham pluralisme agama, yang menganggap semua
agama baik, hanya demi menjaga nilai-nilai kebaikan bersama.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan, bagi komunitas PKn pada
lembaga-lembaga pendidikan (berbasis) Islam, civic virtue perlu dipandang dan
dipahami sebagai akhlak kewargaan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Ini
menuntut komunitas PKn untuk mengembangkan, memperkuat dan membelajarkan
akhlak kewargaan sebagaimana Islam menghendakinya. Hal ini sejalan dengan sasaran
akhir PKn untuk pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (smart and good
citizenship), dimana salah satu komponen warga negara demikian adalah ketaatannya
kepada agama yang dianutnya. Bagi penulis, ketaatan kepada agama yang diyakini
menjadi penting sebagai dasar mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicitacitakan. Sebab, agama (Islam) secara lengkap telah mengatur aspek keberagamaan
seseorang baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, dan urusan mu‘amalah.
Dalam hal akhlak, Islam telah memberikan rumusan penting dan komprehensif
perlunya warga negara memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Allah
SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam
lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga
negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah
rumusan lengkap akhlak kewargaan yang dapat menunjang terbentuknya warga negara
Indonesia yang cerdas dan baik.
Secara umum, Islam didefinisikan sebagai nama agama Allah (dienullah) yang
diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam AS sampai kepada Nabi
Muhammad SAW (Ilyas, 2011:41). Secara khusus, Islam adalah nama diri dari agama
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mata rantai akhir dari agama Allah
yang diturunkan kepada umat manusia. Sebagai mata rantai akhir dari agama Allah,
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Islam yang dibawa oleh penutup para nabi ini telah disempurnakan dan dinyatakan
oleh Allah sebagai agama yang diridlhai-Nya untuk seluruh umat manusia sampai hari
akhir nanti.
Islam memiliki beberapa ciri khusus (Ilyas, 2011, p. 43) sebagai berikut:
1. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT baik melalui wahyu
secara langsung (Al Qur‘an) maupun tidak langsung (Sunnah Nabawiyah) (QS
39:2; 32:2)
2. Ajaran Islam bersifat komprehensif (mencakup seluruh aspek kehidupan) (QS
6:38)
3. Ajaran Islam bersifat universal (berlaku untuk seluruh umat manusia sampai
akhir zaman (QS 7: 158)
4. Ajaran Islam sesuai dengan fithrah manusia (QS 30:30)
5. Ajaran Islam menempatkan akal manusia pada tempat yang sebaik-baiknya
secara proporsional, tidak mendewakan dan tidak pula menghinakannya (QS
7:179; 31:20)
6. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi alam semesta (QS 21:107)
7. Ajaran Islam berorientasi ke masa depan (akhirat) tanpa melupakan masa kini
(dunia) (QS 28:77)
8. Ajaran Islam menjanjikan surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang kufur
(QS 98:6-8)
Secara garis besar, ajaran Islam mencakup empat aspek yaitu aqidah, akhlak,
ibadah, dan mu‟amalah duniawiyah (Ilyas, 2011, p. 44).
1. Aqidah: aspek keyakinan terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para
nabi dan rasul, hari akhir dan taqdir.
2. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian kepada Allah (ritual) yang telah
diperintahkan dan diatur tata cara pelaksanaannya dalam Al Qur‘an dan
Sunnah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
3. Akhlak: Nilai dan perilaku baik yang harus diikuti seperti sabar, syukur,
tawakkal, berbakti pada kedua orang tua, berani dan lain sebagainya, serta nilai
dan perilaku buruk yang harus dijauhi seperti sombong, takabur, dengki, riya,
durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya.
4. Mu‘amalah: Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia
di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, ketatanegaraan,
hubungan antara negara dan lain sebagainya.
Perkataan akhlak sesungguhnya adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang
menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan. Akhlak menurut Ilyas (2015:5) haruslah bersifat konstan,
spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta
dorongan dari luar. Dengan demikian, akhlak kewargaan sesungguhnya adalah sikap
dan perilaku warga negara yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak
memerlukan pemikiran dan pertimbangan, serta dorongan dari luar.
Dilihat dari ruang lingkupnya, dengan merujuk pada pendapat Muhammad
Abdullah Draz, Ilyas (2015:5) menyatakan bahwa akhlak (kewargaan) dalam
perspektif Islam dapat dikelompokkan ke dalam lima bagian: akhlak pribadi, akhlak
berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dengan
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demikian, akhlak kewargaan, sebagaimana kita sebut sebagai komponen penting
budaya kewargaan bagi terwujudnya masyarakat demokrasi Indonesia yang kuat,
mencakup spektrum yang luas, meliputi seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal
dengan Allah SWT maupun secara horizontal sesama makhluk-Nya.
Dalam kerangka pengembangan kajian PKn – termasuk akhlak kewargaan –
pada lembaga pendidikan (berbasis) Islam, penulis berpandangan dan mengajak kepada
komunitas PKn untuk membangun atmosfer akademik penguatan kajian akhlak
kewargaan perspektif Islam melalui: 1) kajian rutin akademik dengan melibatkan dan
mensinergikan komunitas PKn dan komunitas pendidikan Agama dan Budi Pekerti
(seperti kelompok dosen/guru Agama Islam) – termasuk para pemuka Agama Islam –
untuk melahirkan gagasan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan dan
penguatan akhlak kewargaan bagi warga negara; 2) menyebarluaskan gagasan perlunya
penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam dalam berbagai forum ilmiah; 3)
memasukkan nilai-nilai Islam (yang bersumber dari Al Qur‘an dan As Sunah) dalam
proses pembelajaran di kelas PKn; dan 4) komunitas PKn diharapkan dapat menjadi
teladan yang mencerminkan akhlak kewargaan terpuji bagi para warga negara yang
lainnya (termasuk bagi para peserta didik), baik dalam hubungannya dengan Allah
SWT, dengan Rasulullah SAW, akhlak sebagai pribadi warga negara, akhlak dalam
lingkungan keluarga, akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, maupun akhlak warga
negara dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penulis meyakini, melalui penguatan akhlak kewargaan perspektif Islam yang
berdimensi luas pada kajian PKn, komunitas PKn – terutama pada lembaga pendidikan
(berbasis) Islam – dapat memberikan kontribusi besar bagi perbaikan dan
pengembangan bangsa dan karakter menuju masyarakat Indonesia baru yang dicitacitakan.
Simpulan
Mengangkat Islam sebagai dasar pijakan bagi pengembangan PKn, termasuk
akhlak kewargaan, sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah semudah yang
dibayangkan. Perlu kesungguhan dari komunitas PKn untuk mengembangkan,
memperkuat, dan membelajarkan kajian-kajian PKn persepektif Islam. Dan hal itu
dapat diawali pada komunitas-komunitas PKn di lembaga pendidikan Islam, seperti
pada perguruan di lingkungan organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan
Islam, dan sebagainya. Wallahu‟alam bi shawab.
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MAPPING KESADARAN HUKUM MAHASISWA DI LUAR KAMPUS
(Studi Kasus Perilaku Mahasiswa di Universitas X)
Oleh,
Dr. M Yahya Arwiyah.,SH.,MH59
Abstrak
Mahasiswa merupakan agen perubahan dalam membangun bangsa dan negara. Namun,
tidak sedikit mahasiswa yang belum menyadari perannya yang strategis didalam
membangun bangsa dan negara. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui sejaumana
kesadaran hukum mahasiswa khususnya perilaku di luar kampus.Pendekatan penelitian
yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun responden kepada
mahasiswa Universitas X yang tinggal di kos. Teknik analisa menggunakan model
integrated Miles and Huberman yaitu alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu
reduksi data, penyajian data, verifikasi data dimana ketiga langkah ini merupakan
upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar perilaku mahasiswa di Universitas X masih rendah dalam menaati
aturan, hal ini terlihat pada peraturan batas jam malam ditempat kos terlihat di atas
rata-rata kos tidak ada aturan jam malam sebesar 55,2%; terkait tempat tinggal kos
yang campur (laki-laki dan perempuan) sebesar 45%; lawan jenis masuk kamar sebesar
68%; pemilik kos sebesar 78% tidak mengontrol; tidak ada pembatasan pembawaan
barang sebesar 80%; sebesar 75% keluar kos tidak ada ijin; serta mahasiswa tidak lapor
RT sebesar 88%. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam perilaku di luar kampus
ternyata masih rendah. Oleh karena itu, pihak Universitas harus bekerjasama dengan
warga sekitar kampus dan orang tua untuk membina karakter mahasiswa secara
terintegrasi dan kontinyu.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Perilaku
Pendahuluan
Pembanguanan mahasiswa untuk sadar dan taat pada hukum/aturan yang harus
diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.
Penanaman nilai-nilai akhlak, moral, dan budi pekerti seperti. Namun,
penyelenggaraan pendidikan secara umum telah mengalami degradasi yang sangat
mengkhawatirkan. Dimana, nilai-nilai kearifan lokal telah terbungkus oleh kuatnya
arus pendidikan global, kecerdasan pribadi intelektual menjadi ukuran yang lebih
dominan untuk menentukan keberhasilan dalam menempuh pendidkan, dan upaya
penyeragaman kemampuan telah membelenggu di dalam pendidikan Indonesia.
Akibatnya, menipisnya tatakarama, etika, dan kreatifitas anak bangsa menjadi
fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dalam pendidikan.
Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya menjadi agent yang dapat
dijadikan teladan. Karakter displin, taat hukum dan norma yang berlaku harus dimiliki.
Hasil penelitianArwiyah, Yahya M dan Runik (2014)―Indicate that the level of legal
awareness the1st-year students which is living in the dormitory that has been provided
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by University is on the average level. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa
mahasiwa yang tinggal di asrama di Universitas X ternyata kesadaran hukumnya masih
di level rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa
masih rendah, terlihat pada mahasiswa yang terkontrol di asrama masih rendah.
Kemerosotan nilai displin warga negara terutama mahasiswa sebagai agen pembaharu
harus menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memetakan kesadaran
hukum mahasiswa yang tinggal di luar kampus sehingga mendapatkan sebuah solusi
yang tepat terhadap masalah tersebut.
Pembahasan
Kesadaran moral manusia merupakan terkait jiwa dan hati nurani manusia.
Apabila manusia dalam perilakunya masih melanggar norma dan hukum yang berlaku.
Maka, jiwa dan hati masih belum menyatu. Kesadaran merupakan kehendak dari hati
nurani membuat realita menjadi lebih baik. Terkait kesadaran hukum adalah bukan
hanya mengerti saja tetapi secara sadar dari hati menaati hukum/aturan yang
berlaku.Zubair (1995:51) mengatakan: Kesadaran moral merupakan faktor penting
untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula
tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.Hukum itu melindungi
kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan. Pelanggarnya akan terkena sanksi.
Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya
―kebatilan‖ atau ―onrecht‖, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum
itu.Kesadaran Hukum menurut Mertokusumo Sudikno (1984: 118) bahwasanya antara
hukum dan kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat. Terdapat empat
indikator bahwasanya dapat dikatakan kesadaran hukum, Soerjono Soekamto yaitu:
1. Pengetahuan hukum, manusia sebelum memiliki kesadaran hukum dari jiwa
dan hatinya. Maka, harus mengerti terlebih dahulu perilaku-perilaku yang
diatur oleh hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;
2. Pemahaman hukum, manusia dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum
bukan hanya mengerti perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum tetapi harus
memahami akan makna dari perilaku hukum;
3. Sikap hukum, manusia setelah mengerti dan paham untuk mencapai kesadaran
hukum adalah manusia harus memiliki sikap hukum yaitu memiliki penilaian
terhadap hukum. Sikap yang harus ditunjukkan dari perilaku yang diatur oleh
hukum;
4. Pola perilaku hukum, kesadaran hukum tercipta sebenarnya apabila sudah
menjadi pola hidup dari masyarakat untuk berperilaku sesuai hukum yang
berlaku.
Kesadaran hukum merupakan sebagai sumber segala sumber hukum karena
manusia patuh terhadap hukum belum tentu diartikan sebagai sadar terhadap hukum.
Kesadaran hukum masyarakat‖ masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk prilaku
yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Kepatuhan hukum adalah
taat, patuh terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan itu didasari adanya kesadaran
hukum. Kepatuhan hukum H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku
Prof DR. Achmad Ali,.SH, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence) yang
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tertuang dalam hasil penelitian Yahya A M dan Runik (2014):
1. Obedience is compliance, i.e. if someone obeyed a rule, only for fear of being
penalized.
2. Obedience is identification, i.e. if someone obeyed a rule, only for fear of his good
relations with the other party becomes corrupted.
3. Obedience is Internalization, i.e. if someone obeyed a rule, it really because he felt
that the rules were in accordance with the intrinsic values which is he has.
Penelitian ini adalah menganalisa dari sisi kesadaran hukum mahasiswa yang
tinggal di luar asrama atau kos di sekitar kampus. Penelitian terdahulu Yahya A M dan
Runik (2014) menemukan bahwa ―Legal awareness of dormitories‟ residents at
University X has been in a considerable level. Dormitories‟ residents have compliance
legal awareness or they obey because of the fear of applicable sanctions”. Mahasiswa
yang tinggal di asrama terkait aturan yang dibuat oleh Universitas X terlihat kesadaran
hukumnya belum optimal muncul dalam diri setiap mahasiswa.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan mahasiswa, pemilik kos,
Ketua RT dan RW, takmir masjid; observasi dilakukan di sekitar kos mahasiswa di
lingkungan Universitas X; serta dokumen yang didapat dari data mahasiwa dari
kampus dan RT/RW. Adapun data dianalisa dengan model integrated dimana alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi
data dimana ketiga langkah ini merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus
menerus.Trianggulasi antara wawancara dengan observasi dan angket.
Budaya mahasiswa dapat dilihat apakah mahasiswa saat ini sudah menjunjung
tinggi hukum sebagai aturan untuk terciptanya ketertiban dan keadilan. Mahasiswa
yang tinggal di luar asrama di Universitas X menunjukkan masih kurang kesadaran
hukumnya. Hal ini terlihat dari perilaku-perilaku mahasiswa yang belum menaati
aturan dan masyarakat sekitar yang belum ikut serta menciptakan aturan yang
seyogyanya dibuat. Sebagian besar di kos sekitar Universitas X yang dijadikan tempat
hunian mahasiswa tidak dibuat aturan. Aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban,
kedisiplinan, dan ketentraman. Sebesar 55, 2% kos disekitar Universitas X tidak
membuat aturan jam malam, sehingga mahasiswa memiliki kebebasan untuk pulang
malam dan tidak memiliki batas waktu. Peraturan jam malam ini juga terkait dengan
norma hukum. Kemunculan peluang sikap yang melanggar hukum lebih besar. Selain
itu, ketentraman dan keamananpun kurang diwaspadai karena seyogyanya dimalam
hari orang sudah tidur, masih ada mahasiswa yang masih berkeliaran di luar. Hal ini
diperkuat, bahwa pernah terjadi beberapa mahasiswa terkena kekerasan dari geng
motor. Mengingat, hakekat kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau
terjadinya ―kebatilan‖ atau ―onrecht‖, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya
hukum itu. Selain itu, terkait tempat tinggal kos yang campur (laki-laki dan
perempuan) sebesar 45%; memperlihatkan bahwa pemilik kos kurang memiliki
kesadaran hukum untuk menjunjung tinggi hukum. Namun, ketertiban dan
kenyamanan, tidak cukup dengan kesadaran hukum saja tetapi butuh kepatuhan
terhadap hukum. Kepatuhan hukum dari pemiliki kos sebagai tempat tinggal
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mahasiswa sangat mempengaruhi terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum
mahasiswa. Menggingat, mahasiswa merupakan masa-masa remaja yang memang
secara psikologis sebagai orang yang labil sehigga perlu pendampingan dan penguatan
dari masyarakat di sekitar. Tidak ada aturan tempat kos yang terpisah antara perempuan
dan laki-laki sehingga tidak memungkiri sebesar 68% lawan jenis boleh memasuki
kamar. Ternyata, hal ini terjadi karena pemilik kos juga tidak melakukan kontrol ke
kosan, sebagian besar hanya dititipkan oleh penjaga. Hal ini terlihat dari pemilik kos
sebesar 78% tidak mengontrol, pemilik kos pengontrolan hanya 1 tahun sekali terkait
pembayaran dan pengecekkan kamar kosong atau penuh.
Kesadaran hukum mahasiswa di Universitas X juga terlihat dari pengetahuan,
pemahan, dan sikap mahasiswa dalam menjunjung tinggi hukum. Terkait hal ini
sebesar 75% keluar kos tidak ada ijin; serta mahasiswa tidak lapor RT sebesar 88%.
Apabila menganalisa besaran data yang diperoleh, hal itu menunjukkan bahwa
mahasiswa sebenarnya adalah orang yang berpendidikan sehingga pengetahuan
terhadap aturan pasti mengetahui. Selain itu, pemahaman terhadap aturanpun paham
adanya aturan yang mengharuskan mahasiswa itu harus lapor RT. Namun, sikap
mahasiswa belum menunjukkan bahwa setelah mereka mengetahui dan memahami
aturan yang ada harus bersikap sesuai dengan aturan yaitu harus lapor RT. Adapun
keberfungsian lapor ke RT adalah terdatanya mahasiswa sehingga pengontrolan
mudah. Selain itu, berdasarkan hasil analisa diatas dapat dikategorikan bahwa
mahasiswa terkait mentaati hukum karena Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu
jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi.
Simpulan
Kesadaran hukum mahasiswa yang tinggal di luar asrama di Universitas X
masih tergolong rendah. Tingkat ketaatan terhadap hukum masih pada tingkat
compliance.
Daftar Rujukan
Achmad Ali, SH. 2009.Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence)
Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
AW, Widjaja. 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila.
Jakarta: Era Swasta.
Salman, Otje dan Mustafa Haffas. 2001. Hukum Waris Islam.Bandung: Refika
Yahya A M dan Runik M. 2014. Analysis Of Legal Awarness On First Year Student
(Case Study: Students' Dormitory at the University of X) International
Conference on Emerging Trends in Academic Research (ETAR) 25-26
November 2014). ETAR © 2014 Global Illuminators, Bali, Indonesia.
Zubair, Achmad Charris. (1995). Kuliah Etika. Jakarta: Raja Grafindo Persada

202

PENGUASAAN KONSEP IPS DALAM UPAYA PEMBERIAN PEMBEKALAN
PEMECAHAN MASALAH SOSIAL PADA SISWA SEKOLAH DASAR
Oleh,
Eliana Yunitha Seran, M.Pd.
Abstrak
Pembelajraan IPS di jenjang sekolah seharusnya merupakan kajian ilmu sosial
sederhana yang dekat dengan dunia sosial siswa. Proses pembelajaran IPS di sekolah
dasar harus memberikan kesempatan yang memadai kepada siswa untuk
mengembangkan kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri dan memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan dasar tersebut
memerlukan proses pembelajaran yang bisa melibatkan siswa secara aktif untuk
menemukan jawaban, berpikir dan memecahkan fenomena dan permasalahan yang
dihadapinya. Artinya, bahwa salah satu tujuan akhir dari proses pembelajaran IPS di
sekolah dasar adalah siswa memiliki kemampuan dasar untuk memecahkan masalah
Kata Kunci: Pembelajaran IPS SD, Dimensi Pembelajaran IPS, Penguasaan Konsep.
Pendahuluan
Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies) sebagai kajian terintegrasi dari ilmuilmu sosial didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Saxe dalam Sapriya (2008:7)
menegaskan bahwa Social Studies sebagai delimiting the social sciences for
pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara
pedagogik). Selanjutnya pengertian ini menjadi dasar dalam dokumen ―Statement of
the chairman of committee on social studies yang dikeluarlan oleh Committee on
Social Studies (CSS) tahun 1913. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Social
Studies adalah a specific field to utilization of social sciences data as a force in
improvement of human walfare (bidang khusus dalam pemanfaatan ilmu-ilmu
pengetahuan sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia).
Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Social Studies dari Heber
Newton, bahwa Social Studies adalah specially selected from the social sciences for
purpose of improving the lot of the poor and suffering urban worker (konsep pilihan
dari ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk memperbaiki nasib orang miskin dan kaum
buruh perkotaan yang kurang beruntung). Namun, walaupun banyak ahli yang
memberikan definisi terhadeap IPS atau Social Studies dalam istilah asingnya, definisi
IPS yang paling lengkap adalah definisi yang dirumuskan oleh The National Council
for the Social Studies (NCSS) yang menyatakan bahwa:
Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to
promote civic competence. Within the school program, social studies provide
coordinated systematic study drawing upon such diciplines as anthropology,
archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science,
psychology, religion and sosiology, as well as appropriate content from
humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social
studies is to help young people develop the ability to make informed and
reasoned decision for the public good as citizens of a culturally diverse,
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democratic society in an interdependent world (NCSS, 1994: 3).
Dari rumusan dari NCSS ini, dapat diketahui bahwa IPS dirumuskan sebagai
suatu kajian terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk
meningkatkan kemampuaan kewarganegaraan (civic competence). Pada tingkat
sekolah, IPS menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil dari
disiplin-disiplin antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat,
ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi, serta ilmu-ilmu kemanusiaan, matematika
dan ilmu-ilmu alam. Tujuan utama IPS ialah membantu generasi muda
mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional
bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari masyarakat yang berbudaya
majemuk dan demokratis dalam dunia yang saling memiliki ketergantungan.
Sementara itu, pengertian IPS untuk konteks Indonesia dapat diketahui dari
rumusan IPS yang dirumuskan oleh Somantri (2011:92) yang menyatakan bahwa:
Menurut versi pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan IPS adalah
penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta
kegiatan dasar pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. Sementara itu,
menurut versi FPIPS dan Jurusan Pendidikan IPS, Pendidikan IPS adalah seleksi
dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang
diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan
pendidikan.
Dari beberapa pendapat diatas maka pembelajraan IPS di jenjang sekolah
seharusnya merupakan kajian ilmu sosial sederhana yang dekat dengan dunia sosial
siswa. Proses pembelajaran IPS di sekolah dasar harus memberikan kesempatan yang
memadai kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dasar untuk berpikir logis
dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri dan memecahkan masalah. Kemampuankemampuan dasar tersebut memerlukan proses pembelajaran yang bisa melibatkan
siswa secara aktif untuk menemukan jawaban, berpikir dan memecahkan fenomena
dan permasalahan yang dihadapinya. Artinya, bahwa salah satu tujuan akhir dari proses
pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah siswa memiliki kemampuan dasar untuk
memecahkan masalah.
Permasalahan sosial yang dimaksud disini tentu saja dekat dengan kehidupan
siswa sehari-hari, terkait dengan interaksinya dengan keluarga, teman sebaya di kelas,
interkasinya dengan guru, orangtua dan masyarakat di lingkungannya. Siswa
dihadapkan pada sebuah situasi dimana ia perlu mengambil sikap atas keadaannya.
Maka disinilah posisi perlunya pembekalan siswa pada keterapilan memecahkan
masalah sangatlah penting. Maka peran guru menjadi sangat penting, guru IPS yang
betul memahami konsep dasar dan landasan pembaharuan IPS akan mampu menuntun
siswa menjadi cakap dan terampil sebagai individu sosial.
Ketidakmampuan siswa menjawab tantangan dan situasi sosial yang
dihadapinya akan berpengaruh kepada kehidupannya. Pribadi yang masih memerlukan
pembimbingan dan pembinaan dari keluarga, orangtua dan masyarakat mudah
terombang ambing pada berbagai permasalahan yang ditakutkan dewasa seperti
masalah-masalah negatif seperti mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras,
kebut-kebutan dan lain sebagainya yang akan merugikan diri mereka sendiri.
Menyikapi permasalahan di atas, maka perlu dilakukan perubahan di dalam
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paradigma pembelajaran IPS. Pembelajaran hendaknya mampu mengarahkan siswa
kepada fakta, konsep, fenomena, serta problematika yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga mereka bisa secara aktif membangun dan menginterpretasikan
segala sesuatu dengan baik dan akan bermanfaat bagi kehidupan mereka sekarang dan
akan datang.
Pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak lagi sekedar kegiatan mentransfer
ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dari guru kepada siswa belaka, akan tetapi
pembelajaran merupakan suatu proses yang bisa membantu perkembangan siswa
secara utuh, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotornya. Perkembangan
tersebut bisa tercapai dengan baik jika dilakukan berbagai usaha perbaikan dalam
pembelajaran. Salah satu usaha perbaikan yang harus dilakukan guru dalam
pembelajaran adalah kemampuan dalam memilih model dan metoda pembelajaran
yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa (Jarolimek, 1993:
4).
Pembahasan
Hakikat Pembelajaran IPS di jenjang Sekolah Dasar
Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS di Indonesia mulai dikenal sejak
tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai
digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen
kurikulum tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah. IPS dalam kepustakaan asing lebih dikenal
dengan istilah Social Studies, Social Education, Social Studies Education, Social
Science Education, Citizenship Education, dan Studies of Society and Environment
(Jarolimek, 1993:6).
Selanjutnya, IPS (Social Studies) sebagai kajian terintegrasi dari ilmu-ilmu
sosial didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Saxe dalam Sapriya (2008:7)
menegaskan bahwa Social Studies sebagai delimiting the social sciences for
pedagogical use (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara
pedagogik). Selanjutnya pengertian ini menjadi dasar dalam dokumen ―Statement of
the chairman of committee on social studies yang dikeluarlan oleh Committee on
Social Studies (CSS) tahun 1913.
Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Social Studies adalah a specific
field to utilization of social sciences data as a force in improvement of human walfare
(bidang khusus dalam pemanfaatan ilmu-ilmu pengetahuan sosial sebagai tenaga dalam
memperbaiki kesejahteraan umat manusia). Definisi ini memiliki kesamaan dengan
definisi Social Studies dari Heber Newton, bahwa Social Studies adalah specially
selected from the social sciences for purpose of improving the lot of the poor and
suffering urban worker (konsep pilihan dari ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk
memperbaiki nasib orang miskin dan kaum buruh perkotaan yang kurang beruntung)
(Bank, 1990: 25)
Dimensi Dalam Pembelajaran IPS
Program Pendidikan IPS yang komprehensif adalah progam yang mencakup
empat dimensi, meliputi (Sapriya, 2008: 45):
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a. Dimensi pengetahuan (Knowledge)
Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbedabeda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi
di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan
mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Secara konseptual,
pengetahuan hendaknya mencakup: (1) Fakta adalah yang spesifik tentang peristiwa,
objek, orang, dan hal-hal yang terjadi (peristiwa); (2) Konsep merupakan kata-kata
atau frase yang mengelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta
yang berkaitan; dan (3) generalisasi merupakan suatu ungkapan/pernyataan dari dua
atau lebih konsep yang terkait. Generalisasi memiliki tingkat kompleksitas isi,
disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa.
b. Dimensi keterampilan (Skills)
Pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan di samping
pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan menerapkan
informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa
menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat
demokratis. Oleh karena itu, keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur
dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran IPS adalah (1) Keterampilan meneliti;
(2) Keterampilan berpikir; (3) Keterampilan partisipasi sosial; (4) Keterampilan
berkomunikasi.
c. Dimensi nilai dan sikap (values and attitudes)
Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud
adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri
seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau
bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi
antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok
masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan.
d. Dimensi tindakan (action)
Tindakan sosial merupakan dimensi Pendidikan IPS yang penting karena
tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Merekapun
dapat belajar berlatih secara kongkrit dan praktis. Dengan belajar dari apa yang
diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa
yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, para siswa belajar menjadi warga negara
yang efektif di masyarakat.
Dalam aplikasinya ke empat dimensi ini dapat di jabarkan sebagai berikut :
Gambar 1.1
(Sumber : Sapriya, 2002: 3)
Sebagai contoh di ambil materi kelas III Semester 1, dari penjelasan bagan di atas:
Kompetensi Dasar : Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar
rumah dan sekolah
Standar Kompetensi Dasar : Memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah
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Tabel 1.1
Contoh Matriks Pengembangan Empat Dimensi Dalam IPS SD
Dimensi Pengetahuan (Knowledge)
1. Pengertian lingkungan alam
2. Pengertian lingkungan buatan
3. Manfaat lingkungan alam dan buatan
4. Cara memelihara lingkungan alam dan buatan
5. Contoh perilaku memelihara lingkungan alam
dan lingkungan buatan
Dimensi Nilai dan Sikap (Value and attitude)
Sikap nilai cinta lingkungan dan melestarikan
lingkungan alam dan buatan di sekitar siswa,
misalnya di Kabupaten Sintang terdapat Sungai
Kapuas, Sungai Melawi, dan Bukit Kelam.

Dimensi Keterampilan (Skills)
Keterampilan yang dikembangkan
adalah partisipasi sosial, siswa
menjadi terampil untuk membedakan
lingkungan alam dan buatan serta
cara untuk melestarikan menjaganya
di sekitar rumah dan sekolah.
Dimensi Tindakan (Action)
- Siswa di ajak membersihkan taman
sekolah dan ruang kelas
- Siswa di minta untuk membuat
catatan mengenai keadaan sungai
Kapuas
dewasa
ini
dan
menyebutkan
manfaat
serta
fungsinya bagi masyarakat.

Dengan pola pengembangan empat dimensi dalam IPS seperti contoh matriks
di atas maka dapat di nyatakan bahwa pembelajaran IPS memberikan makna yang
dapat di aplikasikan oleh siswa di lingkungannya. Sehingga dengan demikian
pembelajaran IPS SD dapat lebih menyenangkan karena tidak hanya berhenti dalam
tataran pengetahuan (knowledge) saja, tetapi sampai pada dimensi yang lainnya yang
akhirnya dapat membantu siswa dalam pemecahan masalah di kehidupannya seharihari.
Penguasaan Konsep IPS
Penguasaan konsep berasal dari dua suku kata, yaitu kata penguasaan dan kata
konsep. Kata penguasaan berasal dari kata dasar ―kuasa‖ yang diberi awalan ―pe‖ dan
akhiran ―an‖. Penguasaan di dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai
kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang di dalam istilah asing
dikenal dengan istilah ―mastery‖. Sementara itu, konsep secara sederhana dapat
diartikan sebagai penamaan (pemberian label) untuk sesuatu yang membantu seseorang
mengenal, mengerti dan memahami tentang sesuatu tersebut. Sapriya (2008:36)
manyatakan bahwa ―konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan
sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berfikir dan
memecahkan masalah‖. Menurut Hasan (dalam Sapriya, 1995) ―Konsep adalah
pengabstraksian dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama‖,
sementara Sussan (1990: 18) menyatakan bahwa ―konsep adalah kemampuan untuk
menandakan diskriminasi antara golongan-golongan objek dan sekaligus mengadakan
generalisasi dengan mengelompokkan obyek-obyek yang mempunyai satu atau lebih
ciri yang sama.‖
Konsep dapat dinyatakan dalam sejumlah bentuk konkrit atau abstrak, luas
atau sempit, satu kata atau frase. Beberapa konsep yang bersifat konkrit misalnya:
manusia, gunung, lautan, daratan, rumah, negara, barang konsumsi, pakaian, pabrik,
dan sebagainya. Sementara itu terdapat juga beberapa konsep yang begitu luas atau
abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan. Oleh karena itu harus diuraikan agar dapat
dipahami, misalnya saja konsep tentang kebudayaan, kasih sayang, dan lain-lain.
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Senada dengan hal di atas, Bachman (2005) menjelaskan bahwa konsep merupakan
titik awal dari sekumpulan hubungan atau ide dan semua hal lain yang dihubungkan
dengannya.
Orang yang memiliki konsep, mampu mengadakan abstraksi terhadap obyekobyek yang dihadapi, sehingga obyek ditempatkan dalam golongan tertentu
(klasifikasi). Konsep sendiripun dapat di lambangkan dalam bentuk suatu kata yang
mewakili konsep itu; jadi lambang mental (konsep) dituangkan dalam bentuk suatu
kata (lambang bahasa).
Selanjutnya, Klausmeier (Dahar, 1989) menghipotesiskan bahwa ada empat
tingkatan pencapaian konsep yaitu meliputi tingkat konkrit, tingkat identitas, tingkat
klasifikatori dan tingkat formal. Konsep yang diajarkan di sekolah pada umumnya
memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Klausmeier. Uraian tentang empat
tingkat pencapaian konsep tersebut sebagai berikut :
- Tingkat konkrit
Kita dapat menyebutkan bahwa seorang telah mencapai konsep pada tingkat
konkrit apabila orang itu mengenal suatu benda yang telah dihadapinya sebelumnya.
Seorang anak kecil yang pernah memperoleh kesempatan bermain dengan mainan dan
ia membuat respons yang sama waktu ia melihat permainan itu kembali telah mencapai
tingkat konkrit. Untuk mencapai konsep konkrit, siswa harus memperhatikan benda itu
dan dapat membedakan benda itu dari stimulus-stimulus yang ada di lingkungan.
Selanjutnya ia harus menyajikan benda itu sebagai suatu gambaran mental, dan
menyimpan gambaran mental itu.
- Tingkat identitas
Pada tingkat identitas seorang akan mengenal suatu obyek pada saat: (a)
sesudah selang suatu waktu, (b) bila orang itu mempunyai orientasi ruang (spatial
orientation) yang berbeda terhadap objek itu, dan (c) bila objek itu ditentukan melalui
cara indera (sensor modality) yang berbeda misalnya mengenal suatu bola dengan cara
menyentuh bola itu bukan dengan melihatnya. Selain ketiga operasi yang dibutuhkan
untuk pencapaian tingkat konkrit yaitu: memperhatikan, mendiskriminasi dan
mengingat, siswa harus dapat mengadakan generalisasi untuk mengenal dua bentuk
atau lebih yang identik dari benda itu yang sama adalah anggota dari kelas yang sama.
- Tingkat klasifikatori (Clasificatory)
Pada tingkat klasifikatori, siswa mengenal persamaan (equivalence) dan dua
contoh yang berbeda dari kelas yang sama. Walaupun siswa itu tidak dapat menentukan
kriteria atribut maupun menentukan kata yang dapat mewakili konsep itu, ia dapat
mengklasifikasi contoh-contoh dan non contoh-non contoh dari konsep, sekalipun
contoh-contoh dan non contoh-non contoh mempunyai banyak atribut-atribut yang
mirip. Operasi mental tambahan yang terlihat dalam pencapaian konsep pada tingkat
klasifikatori ialah mengadakan generalisasi bahwa dua contoh atau lebih sampai batasbatas tertentu itu ekuivalen. Dalam operasi mental ini siswa berusaha untuk
mengabstraksi kualitas-kualitas yang sama yang dimiliki oleh objek-objek itu.
- Tingkat formal
Untuk mencapai konsep pada tingkat formal, siswa harus dapat menentukan
atribut-atribut yang membatasi konsep. Kita dapat menyimpulkan bahwa siswa telah
mencapai suatu konsep pada tingkat formal, bila siswa itu dapat memberi nama
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konsep itu, mendefinisikan konsep itu dalam atribut-atribut kriterianya,
mendeskriminasikan dan memberi nama atribut-atribut yang membatasi, dan
mengevaluasi dan memberikan secara verbal contoh-contoh dan non contoh dari
konsep.
Penguasaan konsep IPS dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Siswa yang
menguasai konsep IPS dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep
tersebut dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Flavel dalam
Dahar (1989) menyatakan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep dapat
dibedakan dalam tujuh dimensi yaitu: 1) Atribut, setiap konsep mempunyai atribut
yang berbeda. Atribut-atribut dapat berupa fisik maupun berupa fungsional, 2)
Struktur, menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut itu. Ada tiga
macam struktur yang dikenal yaitu: Konsep konjungtif, konsep disjungtif dan konsep
relasional, 3) Keabstrakan, yaitu konsep-konsep dapat dilihat dan konkrit, atau
konsep-konsep itu sendiri dari konsep-konsep lain, 4) Keinklusifan (Inclusiveness)
yaitu ditunjukkan pada contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu, 5) Generalitas
atau keumuman, yaitu bila diklasifikasi, konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi
superordinal atau subordinatnya, 6) Ketepatan, yaitu suatu konsep menyangkut apakah
ada sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari noncontohnoncontoh suatu konsep, dan 7) Kekuatan (power), yaitu kekuatan suatu konsep yang
ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting.
Penguasaan konsep IPS siswa dalam penelitian ini berhubungan dengan
kemampuan kognitif siswa. Benjamin Bloom (dalam Syaiful sagala, 2008:33)
menyusun ranah kognitif mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan yang
terdiri atas enam kemampuan yang disusun secara hirarkis dari yang paling sederhana
sampai yang paling kompleks, yaitu pengetahuan (kemampuan mengingat kembali apa
yang telah dipelajari), pemahaman (kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu
hal), penerapan (kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk
menghadapi situasi-situasi baru dan nyata), analisis (kemampuan menjabarkan sesuatu
menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami), sintesis
(kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti), dan
evaluasi (kemampuan memberikan harga sesuatu berdasarkan kriteria intern,
kelompok, ekstern, atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dinyatakan bahwa penguasaan
konsep IPS adalah kemampuan siswa dalam memahami, menamai dan mengabstraksi
sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama dari konsep IPS sebagai alat
intelektual untuk membantu kegiatan berfikir dan memecahkan masalah dalam IPS.
Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa siswa mengalami kesulitan
dalam memecahkan masalah. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua golongan,
yaitu (Anita, 2007): (1) faktor intern, (2) faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor
penyebab yang berasal dari diri siswa, misalnya faktor intelegensi siswa, minat siswa
dalam belajar dan adanya cacat tubuh yang dimiliki siswa. Sedangkan faktor ekstern
adalah faktor penyebab yang berasal dari luar siswa, antara lain faktor guru, materi
pelajaran, metode mengajar, sumber belajar, dan status sosial ekonomi keluarga.
Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus
memiliki banyak pengalaman dalam berbagai masalah, berbagai hasil penelitian
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menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki
nilai lebih tinggi dalam tes pemacahan masalah dibandingkan dengan anak yang
latihannya lebih sedikit. Apabila dihadapkan pada situasi seperti ini, maka sebaiknya
guru berusaha mendorong siswa memecahkan permasalah melalui langkah-langkah
pemecahan masalah.
Menurut Killen (1998), pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk
menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh kepada situasi yang baru untuk
dapat memperoleh pengetahuan baru. Leeuw (Sudjimat, 1996) mengatakan bahwa
belajar pemecahan masalah pada hakikatnya adalah belajar berpikir (learning to think)
atau belajar bernalar (learning to reason) yaitu berpikir atau bernalar mengaplikasikan
pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan
masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai.
Foshay dan Kirkly (2003) mengidentifikasikan suatu urutan dasar dari tiga
aktivitas kognitif dalan proses pemecahan masalah sebagai berikut:
 Mempresentasikan masalah yang meliputi pemanggilan kembali konteks
pengetahuan yang sesuai, dan mengidentifikasikan tujuan dan kondisi awal
yang relevan untuk masalah.
 Mencari solusi yang meliputi penghalusan tujuan dan pengembangan suatu
rencana tindakan dalam mencapai tujuan.
 Mengimplementasikan solusi dengan cara menjalankan rencana tindakan dan
mengevaluasi hasil
Sehubungan dengan paparan di atas, Savage & Amstrong (1996) telah
merumuskan prosedur pemecahan masalah yang terdiri dari empat tahap proses
pemecahan masalah, yaitu: Mengenal adanya masalah, Mempertimbangkan
pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya, Memilih dan menerapkan pendekatanpendekatan pemecahan masalah, Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prosedur pemecahan masalah yang dirumuskan oleh Savage dan Amstrong di
atas digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah sosial dalam penelitian ini karena
prosedur ini dinilai relevan dalam memecahkan permasalahan sosial dalam IPS di
sekolah dasar. Relevansinya antara lain karena ahli ini memang memfokuskan
bahasannya pada pemecahan masalah dalam IPS SD.
Kemudian, paparan selanjutnya adalah mengenai masalah sosial. Banyak ahli
khususnya ahli sosiologi yang telah mencoba untuk mendefinisikan masalah-masalah
sosial, yang pada dasarnya mengarahkan perhatinya pada ketidakseimbangan perilaku,
moral, dan nilai-nilai sosial. Hal ini diartikan sebagai suatu kehidupan masyarakat yang
sebelumnya normal menjadi terganggu, sebagai akibat dari perubahan pada unsurunsur dan kepentingan manusia dan masyarakat. Daldjuni (1985, dalam Abdulsyani
(1992:184) mengungkapkan bahwa masalah sosial adalah suatu kesulitan atau
ketimpangan yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri dengan segera dan
membutuhkan pemecahan dengan segera, dan sementara itu orang masih percaya akan
masih dapatnya masalah itu dipecahkan. Arti bersumber dari dalam masyarakat sendiri
adalah bahwa masalah tersebut munculnya sebagai bagian dari sistem ke mana
biasanya masyarakat berorientasi. Sementara kata kemampuan berasal dari kata
mampu dalam bahasa Indonesia yang berarti bisa, sanggup melakukan sesuatu (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1990). Sementara Svipack et. al, Weisberg, Gesten, Raptin et.
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al dalam Paul A Toro (1990) menyatakan bahwa the ability to generate alternative
solutions is a focal social problem solving skilss for elemantary school aged children
(Kemampuan untuk menghasilkan solusi alternatif adalah fokus kemampuan
memecahkan masalah bagi anak usia sekolah dasar).
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dinyatakan bahwa Kemampuan
memecahkan masalah sosial adalah kemampuan siswa dalam mengenal adanya
masalah, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah,
memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah, dan mencapai
solusi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan kesulitan atau
ketimpangan yang bersumber dari masyarakat sendiri.
Pada pembelajaran berbasis masalah, pemberian skor tes kemampuan
pemecahan masalah lebih difokuskan pada prosesnya, kemudian hasil yang diperoleh
siswa atau dengan perkataan lain langkah-langkah pengerjaan siswa dalam
menyelesaikan soal harus dinilai secara obyektif berdasarkan ketentuan setiap aspek.
Kemudian dalam memberi alternatif skor untuk setiap langkah pemecahan masalah
adalah berdasarkan model Schoen dan Oehmke (Sumarmo dalam Anita (2007) dapat
dibuat secara kuantitatif berupa angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Tiap skor mewakili tingkat
operasi yang dilakukan pada setiap langkah pemecahan. Untuk lebih jelasnya model
Schoen dan Oehmke, tergambar pada tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah
Skor

Mengenal adanya
masalah

Mempertimbangkan
pendekatanpendekatan untuk
pemecahan masalah

0

Salah
menginterpretasi/
salah sama sekali

1

Salah menginterpretasi
sebagian
soal
permasalahan,
mengabaikan kondisi
soal permasalahan

2

Memahami masalah
selengkapnya

Tidak
ada
pertimbangan,
membuat
pertimbangan yang
tidak relevan
Membuat
pertimbangan
pendekatan
pemecahan masalah
yang tidak dapat
dilaksanakan karena
tidak
memiliki
hubungan
dengan
konsep-konsep yang
diperlukan
Mempertimbangkan
pendekatan
yang
benar tetapi salah
dalam
hasil/tidak
ada hasil
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Memilih
dan
menerapkan
pendekatanpendekatan
pemecahan
masalah
Tidak memilih
dan
menerapkan
pendekatan

Mencapai solusi
yang dapat
dipertanggungjawabkan

Melaksanakan
prosedur yang
benar mungkin
menghasilkan
jawaban yang
benar
tetapi
salah
dalam
pelaksanaan
rencana

Ada solusi, tetapi
tidak lengkap

Melakukan
proses
yang
benar
dan
mendapatkan
hasil
yang
benar

Ada solusi yang
bisa dipertanggung
jawabkan

Tidak ada solusi
yang
dapat
dipertanggung
Jawabkan

Skor

Mengenal adanya
masalah

3

Mempertimbangkan
pendekatanpendekatan untuk
pemecahan masalah

Memilih
dan
menerapkan
pendekatanpendekatan
pemecahan
masalah

Mencapai solusi
yang dapat
dipertanggungjawabkan

Skor Maksimal
2

Skor Maksimal 2

Mempertimbangkan
pendekatan
yang
benar, tetapi belum
lengkap
Membuat
pertimbangan
pendekatan sesuai
dengan prosedur dan
mengarah
pada
solusi yang benar

4

Skor Maksimal 2

Skor Maksimal 4

Simpulan
Kebermaknaan pembelajaran IPS dapat disimpulkan bahwa tergantung pada
kemampuan guru IPS untuk menguasai konsep pembaharuan IPS. Pembaharuan IPS
dalam pengembangan empat dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan
(knowledge), dimensi sikap dan nilai (value and attitudes), dimensi keterampilan
(skills), dan dimensi tindakan (action). Pembelajaran IPS perlu mengembangkan
cakupannya sampai pada kesemua dimensi, sehingga tidak hanya berhenti sampai pada
dimensi pengetahuan saja. Saat IPS hanya disampaikan pada tataran konsep dan fakta
di dimensi pengetahuan maka siswa tidak akan tercapai esensinya yaitu pembentukan
karakter peserta didik yang cakap dan mampu mengenali, mengidentifikasi dan
mengembangkan budaya daerahnya sebagai bagian dari identitasnya.
Pemahaman guru yang baik pada konsep IPS akan mampu membantu
terwujudnya situasi sosial siswa yang mencintai budaya daerahnya, mencintai
identitasnya karena pembelajaran IPS dekat dengan kesehariannya dalam laboratorium
sosialnya yaitu lingkungannya. Keterampilan pemecahan masalah sosial yang tepat
adalah saat siswa sendiri mampu mengidentifikasi lingkungan sosialnya, sebagai
bagian dari situasi dan kondisi yang menjadi sumber belajar dalam interaksi sosial
yang seimbang.
Pengenalan akan keberagaman suku, kondisi topografi, adat istiadat akan
membantu siswa sampai pada keterampilan pemecahan masalah pada tataran usianya
yaitu usia sekolah dasar. Penguasaan konsep IPS akan membantu guru secara kreatif
untuk mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan dan
diselenggarakan dengan pendekatan kontekstual berbasis laboratorium masyarakat.
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TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SIMEULUE (SMONG)
DALAM PENGUATAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(PKn)
Oleh,
Hasbi Ali, S.Pd, M.Si60
Abstrak
Transformasi budaya lokal ini sangat penting dilakukan untuk membantu pemerintah
mencari solusi terbaik dalam upaya meningkatkan semangat nasionalisme yang telah
mengalami degradasi di era global dewasa ini. Kondisi demikian telah membuat sikap
permisif, terutama dari generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan. Materi
Pendidikan Kewarganegraan (PKn) sedikit sekali memuat tentang Kearifan Lokal
sebagai nilai kolektif masyarakat setempat. Oleh karena itu, materi Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) harus mengakomodir nilai- nilai yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat dan sudah terpelihara sejak lama.
Kata Kunci: Transformasi Budaya Lokal, Masyarakat, Nasionalisme, Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pendahuluan
Pada hakikatnya budaya memiliki nilai- nilai yang senantiasa diwariskan,
ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.
Pelaksanaan nilai- nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat
terhadap budaya. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan antara satu
dengan yang lainnya. Bentuk simbolik yang berupa bahasa, benda, musik,
kepercayaan, serta aktivitas- aktivitas masyarakat yang mengandung makna
kebersamaan merupakan cakupan budaya. Dalam hal ini, Kluchohn dan Kelly dalam
Niode (2007:49) berpendapat bahwa: ―Kebudayaan adalah pola untuk hidup yang
tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non rasional yang
terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku
manusia‟ .
Mengacu pada pendapat tersebut, segala aktivitas kebudayaan bermaksud
memenuhi sejumlah kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan
hidup. Dengan kata lain, budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola aktivitas
masyarakat dan budaya pula memiliki peran yang sangat vital dalam proses
internalisasi nilai- nilai kehidupan kepada generasi muda. Namun demikian, seiring
dengan era globalisasi, eksistensi budaya dan nilai- nilai budaya yang dimiliki oleh
masyarakat sampai saat ini belum optimal dalam upaya mentransformasikan kepada
generasi sesudahnya.
Dalam hal ini, transformasi merupakan perpindahan atau pergeseran suatu hal ke
arah yang lain atau baru tanpa mengubah struktur yang terkandung didalamnya,
meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan. Kerangka
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transformasi budaya adalah struktur dan kultur. Transformasi budaya tersebut
merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal (local genius) pada suatu masyarakat
tertentu dengan tujuan utama agar budaya tersebut tidak punah digerus arus budaya
global.
Kearifan lokal menurut Wales dalam Rosidi (2011:29) dimaknai sebagai:
―Kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing
pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Hal ini penting terutama di zaman
sekarang ini, yakni zaman keterbukaan informasi dan komunikasi yang jika tidak
disikapi dengan baik, maka akan berakibat pada hilangnya kearifan lokal sebagai
identitas dan jati diri bangsa. Hal yang sama disampaikan oleh Lubis (2008:40) bahwa:
―Identitas etnis adalah watak kebudayaan (cultural character)‖.
Akan halnya dengan budaya lokal di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dewasa
ini telah banyak mengalami degradasi seiring dengan perkembangan Ilmu
Pengetahuan, Sains, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Ada banyak ragam budaya
Simeulue yang telah mengalami degradasi, bahkan dikhawatirkan akan punah seperti
naïf-nafi (cerita rakyat), nanga-nanga (budaya tutur), nandong, tarian tradisonal
sikambang yang menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat setempat baik di
masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang sarat dengan nilai-nilai bagi kehidupan
manusia dewasa ini.
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan agar adanya upaya transformasi budaya
lokal oleh pemerintah daerah kepada generasi muda, sehingga nilai- nilai budaya
tersebut masih tetap dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal masyarakat setempat.
Pembahasan
Hakekat Budaya
Budaya berasal dari kata budi dan daya yang jamaknya buddhayah dalam
bahasa Sanskerta. Menurut Koentjaraningrat (1985:200-201) budaya terlihat dalam:
1. Wujud budaya sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilainilai, norma- norma, peraturan- peraturan, dan sebagainya, selanjutnya disebut
sistem budaya.
2. Wujud budaya sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari
manusia dan masyarakat atau disebut sistem sosial.
3. Wujud budaya sebagai benda-benda dari hasil karya atau disebut kebudayaan
fisik atau artefak.
Selanjutnya, menurut Taylor dalam Harsojo (1984:92) kebudayaan adalah:
―Keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, adat- istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang
diadaptasi oleh manusia sebagai anggota masyarakat‖. Dalam hal tranformasi budaya,
menurut D‟ Andrade dalam Supardan (2008:201) kebudayaan mengacu pada:
―Kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi
berikutnya yang kontras dengan makna sehari- hari yang hanya merujuk pada warisan
sosial tertentu, yakni tradisi sopan santun dan kesenian‖.
Dalam perkembangan budaya jika tidak mendapat perhatian serius dari seluruh
elemen masyarakat maupun pemerintah, maka eksistensi budaya akan mengalami
ketertinggalan, bahkan akan mengarah pada hilangnya budaya tersebut. Menurut
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Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2009:154-155) bahwa setiap sistem nilai budaya
dalam setiap kebudayaan mengandung lima masalah dasar dalam kehidupan manusia
yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya, yaitu:
1. Masalah hakikat dari hidup manusia (selanjunya disingkat MH).
2. Masalah hakikat dari karya manusia (selanjunya disingkat MK).
3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya
disingkat MW).
4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjunya
disingkat MA).
5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM).
Cara berbagai kebudayaan di dunia mengkonsepsikan kelima masalah
universal tersebut berbeda-beda, walaupun kemungkinan untuk bervariasi itu terbatas
adanya.
Aliran fungsional menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan alat dan adat
yang sudah merupakan suatu cara hidup yang telah digunakan secara luas, sehingga
manusia berada dalam keadaan yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang
dihadapinya dalam penyesuaiannya dengan alam sekitarnya untuk memenuhi
kebutuhannya.
Dalam sejarah budaya manusia belum pernah terjadi lalu lintas satu arah dalam
suatu konfrontasi budaya seperti yang kita alami saat ini karena sebenarnya konfrontasi
budaya dua arah, dimana budaya yang satu dengan budaya yang lainnya saling
pengaruh mempengaruhi akan menghasilkan budaya yang lebih kaya (kompilasi).
Sedangkan konfrontasi budaya searah akan memusnahkan budaya yang pasif dan lebih
lemah. Bila otonomi budaya didefinisikan sebagai kapasitas masyarakat untuk
memutuskan alokasi sumber dayanya sendiri demi suatu penyesuaian diri yang
memadai terhadap lingkungan, maka sinkronisasi budaya tersebut jelas merupakan
ancaman bagi otonomi budaya masyarakatnya. Fenomena dewasa ini, adalah
konfrontasi satu arah yang berorientasi pada dominasi budaya yang satu terhadap
budaya yang lain, sehingga berimplikasi pada punahnya budaya bangsa atau kearifan
lokal.
Budaya Lokal
Dilihat dari struktur dan tingkatannya kearifan lokal berada pada tingkat
culture. Hal ini berdasarkan sebuah skema sosial budaya yang ada di Indonesia,
dimana terdiri dari masyarakat yang bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya
(multikulural) maupun ekonomi. Ranjabar dalam Machfiroh (2011:16) mengatakan
bahwa dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, maka harus diterima bahwa
adanya tiga golongan kebudayaan yang masing- masing mempunyai coraknya sendiri,
yaitu: (1) Kebudayaan suku bangsa (etnis culture), (2) Kebudayaan umum lokal
(kebudayaan daerah), dan (3) Kebudayaan nasional.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2009:89) budaya lokal
terkait dengan istilah suku bangsa sendiri adalah: ―Suatu golongan manusia yang
terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dalam hal ini unsur
bahasa adalah ciri khasnya‖. Terkait dengan budaya lokal sebagai kearifan lokal,
Judistira (2008:141) mengatakan bahwa kearifan lokal adalah: ―Merupakan bagian dari
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sebuah skema dari tingkatan budaya. Kebudayaan lokal adalah melengkapi kebudayaan
regional dan kebudayaan regional adalah bagian- bagian yang hakiki dalam bentukan
kebudayaan nasional.
Dalam pengertian yang luas, Judistira (2008:113) mengatakan bahwa:
―Kebudayaan daerah bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa
keindahan melalui kesenian belaka, akan tetapi termasuk segala bentuk dan cara-cara
berperilaku, bertindak, serta pola-pola pikiran yang berada jauh di belakang apa yang
tampak tersebut‖. Oleh karena itu, wilayah adminstratif tertentu, dapat menjadi
wilayah budaya daerah atau wilayah budaya daerah itu meliputi beberapa administratif,
ataupun di suatu wilayah administratif akan terdiri dari bagian-bagian suatu budaya
daerah.
Wilayah administratif secara geografis pada dasarnya menjadi batasan dari
budaya lokal dalam defenisinya. Dalam pengertian budaya lokal atau daerah yang
ditinjau dari faktor demografi dengan polemik di dalamnya, Kuntowijoyo (2006:42)
memandang bahwa: ―Wilayah adminstratif antara antara desa dan kota menjadi kajian
tersendiri, dimana kota yang umumnya menjadi pusat dari bercampurnya berbagai
kelompok masyarakat baik lokal maupun pendatang menjadi lokasi yang sulit
didefinisikan. Sedangkan di wilayah desa, sangat memungkinkan untuk dilakukan
pengidentifikasian‖. Hal ini menunjukkan bahwa di kota dan lapisan atas masyarakat
sudah ada kebudayaan nasional, sedangkan kebudayaan daerah dan tradisional menjadi
semakin kuat bila semakin jauh dari pusat kota.
Hal ini sesuai yang dikatakan Abdullah (2006:84) bahwa: ―Keberadaan suatu
etnis di suatu tempat memiliki sejarahnya secara tersendiri, khususnya meyangkut
status yang dimiliki suatu etnis dalam hubungannya dengan etnis lain. Sebagai suatu
etnis yang merupakan kelompok etnis pendatang dan berinteraksi dengan etnis asal
yang terdapat di suatu tempat, maka secara alami akan menempatkan pendatang pada
posisi yang relatif lemah‖.
Budaya Global
Budaya global dewasa ini dimaknai sebagai globalisasi. Sebagian orang
memandang globalisasi sebagai bagian dari proses integrasi umat manusia yang
berbeda latar belakang budaya, bangsa, bahkan negara.Sementara itu, bagi yang
lainnya globalisasi justru dirasakan sebagai ancaman terhadap eksistensi budaya lokal.
Dalam hal ini, Kalidjernih (2010:56) menyatakan globalisasi merupakan: ―Interkoneksi
atau keterhubungan yang intensif antar individu, kelompok, masyarakat, dan negara
karena ekspansi kapitalisme yang dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yakni
ekonomi, politik, dan kultural‖. Globalisasi kultural adalah tentang arus informasi,
tanda- tanda dan simbol-simbol seputar dunia dan reaksi- reaksi terhadap arus tersebut.
Dalam konteks budaya, globalisasi memberikan pengaruh terhadap budaya di
negara lain, bahkan meningkatnya saling ketergantungan sosial dan budaya. Hal ini
sesuai dengan teori dependensi dari Qordoso dalam Syam (2009:344) bahwa:
―Globalisasi dalam arti yang negatif adalah bila yang terjadi bukan heterogenitas,
melainkan homogenitas budaya dan gaya hidup dengan menempatkan nilai- nilai
universal menjadi tereduksi oleh suatu kepentingan kekuatan dunia yang memang ingin
memaksakan kehendaknya‖.
Homogenitas telah mengeliminir dan mereduksi dampak kultur dan gaya hidup
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lokal. Dimana, produk- produk global diadaptasi atau dimodifikasi oleh atau untuk
kondisi-kondisi lokal. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di
masyarakat, termasuk di antaranya aspek budaya. Globalisasi sebagai sebuah gejala
tersebarnya nilai- nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia sebagai dampak dari
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mentransformasikan nilainilaai budaya global secara vulgar.
Transformasi Budaya Lokal
Sudah sejak lama kearifan lokal sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan
dasar dalam melakukan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena
itu, keraifan lokal agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap
mempertahankan identitas atau jati diri lokal, maka harus memperhatikan dan
mempertahankan sistem- sistem sosial yang ditranformasikan kepada generasi muda.
Oleh karena itu, dituntut integritas masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan
perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai- nilai kearifan lokal sebagai kekuatan
identitas bangsa.
Budaya merupakan konsep yang sangat luas dan kompleks yang dapat
diinterpretasikan secara beragam. Selain budaya universal dikenal pula budaya lokal
yang menyimpan kearifan lokal. Sementara kearifan lokal yang kesemuanya
merupakan sebuah kompleksitas budaya. Salah satu budaya tradisi lisan seperti cerita
rakyat yang dalam bahasa Simeulue dikenal dengan nafi-nafi juga mengandung
kearifan lokal dalam isi ceritanya. Cerita rakyat dapat dikatakan menyimpan sejumlah
informasi sistem budaya seperti filosofi, nilai, norma, perilaku masyarakat.
Cerita rakyat yang pada mulanya dilisankan selain berfungsi untuk menghibur,
juga dapat memberikan pendidikan nilai. Namun demikian, cerita rakyat sekarang
sudah digeser oleh macam bentuk hiburan yang lebih menarik dalam berbagai jenis
siaran melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Padahal, sebelum media
cetak dan media elektronik berkembang pesat seperti sekarang ini, cerita rakyat
mendapat tempat yang baik di hati masyarakat pemiliknya. Cerita rakyat merupakan
pencerminan dari kehidupan masyarakat pada saat itu, pola pikir dan hayalan yang
menarik, sehingga masyarakat merasa tertarik dan memperoleh keteladanan.
Secara garis besar, menurut Nurgiyantoro (2000:324) persoalan hidup dan
kehidupan manusia itu dapat dibedakan ke dalam persoalan: (1) Hubungan manusia
dengan diri sendiri, (2) Hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial,
termasuk hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya, dan (3) Hubungan
manusia dengan Tuhannya. Perubahan yang dilakukan manusia terutama melalui
proses pengenalan kebudayaan yang terus menerus akan dapat diidentifikasikan
pemahaman manusia kepada kebudayaannya. Danandjaja (1986) menerangkan bahwa
(folklore) atau cerita rakyat mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu
kolektif, misalnya sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi
keinginan terpendam. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Sulistyorini (2003),
dalam cerita rakyat mempunyai nilai- nilai luhur yang perlu dilestarikan.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bercermin pada peristiwa Gempa dan
Tsunami yang melanda Provinsi Aceh tahun 2004 yang lalu, maka cerita rakyat
Simeulue merupakan bukti nyata betapa pentingnya tranformasi budaya lokal kepada
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generasi muda. Memori kolektif masyarakat Simeulue tentang Tsunami dahsyat pada
tahun 1907 yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah Smong telah terbukti
dapat menyelamatkan masyarakat Simeulue dari bencana Tsunami tersebut.
Tsunami Aceh pada tahun 2004 menewaskan 170.000 jiwa (Reuters, 28/10/08).
Berawal dari gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang memicu gelombang pasang
dengan kecepatan 2,5 km/detik yang menghantam 13 negara. Melihat dengan
perspektif lain, Tsunami yang terjadi di Aceh membuktikan kearifan lokal Smong
sebagai kearifan lokal yang berhasil bertahan dan efektif dalam menghadapi bencana
alam. Smong adalah pemahaman mengenai budaya masa lalu yang telah tertanam
secara kolektif dalam masyarakat Simeulue. Smong dalam bentuk konkretnya
merupakan sebuah cerita (nanga-nanga, tarian sikambang, atau musik tradisional
nandong) atau kesenian tradisional berupa dendang. Ada pula potongan syair dari
Smong merupakan syair yang diceritakan sebagai cerita pengantar tidur oleh
masyarakat Simeulue (dongeng sebelum tidur).
Keefektifan memori kolektif tentang Smong dalam menghadapi Tsunami dapat
dilihat dari jumlah korban jiwa yang berjumlah 6 orang (bukan terseret Tsunami), akan
tetapi rumah yang hancur sekitar 1700 unit. Apabila tidak memahami tanda- tanda
bencana, maka prediksi korban jiwa sekitar 8500 orang, akan tetapi hal ini tidak terjadi.
Keefektifan Smong merupakan kekayaan budaya dan topik yang menarik, sehingga
bertahannya budaya ini akan dianalisa dalam penelitian transformasi budaya lokal.
Smong adalah budaya lisan yang rentan hilang dalam era globalisasi dewasa
ini. Memori kolektif tentang Smong bertahan secara kolektif dengan pemahaman
mendalam didalam diri masyarakat tiap individu. Fenomena Smong merupakan cerita
tutur yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Tradisi Lisan (tutur)
dapat dimaknai sebagai: ―Segala wacana yang diucapkan/disampaikan secara turun
temurun meliputi yang lisan dan yang beraksara‖ dan diartikan juga sebagai ―sistem
wacana yang bukan beraksara‖ mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastera,
bahasa, sejarah, biografi, dan berbagai pengetahuan serta jenis kesenian lain yang
disampaikan dari mulut ke mulut‖. (Tim Wacana Nusantara, 2011).
Smong merupakan tradisi lisan berbentuk sastra yang mengandung hukum.
Smong diceritakan setiap malam kepada anak- anak masyarakat Simeulue dahulunya,
sehingga bukan hanya menjadi budaya lisan, tetapi juga menjadi perintah dan aba-aba
yang terbentuk dengan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat dan individunya
secara kolektif. Dalam transformasinya Smong dapat dianalogikan seperti kata
kebakaran. Ketika ada orang yang berteriak kebakaran, maka dengan pemahaman
kolektif mendalam orang yang mendengar akan berlari menyelamatkan diri atau
membantu rumah yang terbakar, seperti itulah bekerjanya kata Smong, ketika ada orang
yang berteriak kata Smong, maka masyarakat meresponnya dengan lari ke daerah yang
lebih tinggi.
Masyarakat Simeulue menyampaikan peringatan tradisional Tsunami melalui
‗tutur‘ secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita, nanga- nanga,
sikambang, dan nandong (seni tradisional Simeulue berupa dendang). Smong (nama
lain dari Tsunami dalam bahasa Simeulue) merupakan sebuah bentuk pemahaman
budaya yang telah mengalami proses ditanamkan berpuluh- puluh tahun dalam memori
kolektif masyarakat Pulau Simeulue. Cerita Smong karena telah menjadi memori
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kolektif, maka smong telah menjadi bagian dari jati diri (karakter) masyarakat
Simeulue. Potongan syair tentang itu dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur
anak-anak di Pulau Simeulue.
Istilah smong dikenal masyarakat Simeulue setelah tragedi Tsunami pada hari
Jumat, 4 Januari 1907. Gempa disertai Tsunami dahsyat yang terjadi di wilayah
perairan Simeulue masih pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kejadian tsunami ini
tercatat dalam buku Belanda S-GRAVENHAGE, MARTINUSNIJHOF tahun 1916
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saat itu masyarakat Simeulue
belum mengetahui perihal Tsunami ini, laut yang tiba- tiba surut pasca gempa menjadi
daya tarik bagi masyarakat pesisir pantai karena ditemukannya banyak ikan- ikan yang
terdampar. Sebagian besar penduduk pesisir berlarian ke arah pantai dan berebut ikanikan yang terdampar tersebut, akan tetapi secara mengejutkan tiba- tiba kemudian
datanglah tsunami yang menderu- deru dari arah laut lepas, sehingga sebagian besar
masyarakat meninggal atas kejadian itu. Sebagian yang selamat, menjadi saksi mata
atas kejadian Smong dan menuturkannya untuk generasi mendatang agar berhati- hati
terhadap kejadian serupa. (Armidin,2011).
Memori kolektif masyarakat Simeulue tentang Smong ini apabila dikaitkan
dengan peristiwa Tsunami dahsyat yang melanda Provinsi Aceh tahun 2004 lalu, maka
akan menjadi lain kondisinya. Pada saat gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004 yang
lalu di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu
Tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal adalah 6 jiwa. Apabila
diperkirakan di Pulau Simeulue rata- rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka
jumlah total manusia yang rumahnya diterjang Tsunami lebih dari 8.500 jiwa atau
sekitar 10 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti bahwa
pada saat itu ada proses evakuasi besar- besaran dalam kurun waktu kurang dari 10
menit secara serempak di seluruh wilayah pantai Pulau Simeulue yang panjang garis
pantainya mencapai 400 km. Mengingat bahwa infrastruktur telekomunikasi di
Kabupaten Simeulue sangat terbatas, maka peristiwa mobilisasi massa tersebut adalah
peristiwa yang luar biasa.
Tindakan evakuasi yang demikian hanya dapat dilakukan oleh adanya satu
pemahaman bersama (memori kolektif) yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap
satu objek tertentu. Oleh karena itu, pada saat kejadian yang sangat genting hal ini
telah menjadi pengetahuan umum yang sama, dimana hanya dengan satu kata sandi
tertentu yang diucapkan, maka hal tersebut akan menjadi gerakan massa yang sangat
masif yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara bersama- sama, walaupun mereka
berada pada daerah yang terpisah- pisah.
Kata Smong (Tsunami dalam bahasa Simeulue) merupakan kata sandi yang
dipahami secara bersama oleh seluruh masyarakat Pulau Simeulue untuk melukiskan
terjadinya gelombang yang maha dahsyat setelah terjadinya gempa besar. Mereka
bukan hanya memahami kata tersebut , tetapi juga mereka memahami tindakan apa
yang harus dilakukan apabila peristiwa tersebut terjadi. Di tengah tidak adanya sistem
peringatan dini tsunami yang memadai, memori kolektif tentang peristiwa smong
merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (local genius) masyarakat Kabupaten
Simeulue telah mengambil alih fungsi teknologi komunikasi dewasa ini. Hal ini
terbukti telah meyelamatkan masyarakat Kabupaten Simeulue dari bencana tsunami
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tahun 2004 lalu. Masyarakat dunia yang juga mengetahui lemahnya sistem peringatan
dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatera takjub melihat keajaiban yang terjadi
di Pulau Simeulue.
Dalam konteks linguistik (ilmu bahasa), terbentuknya kata Smong cukup dekat
dengan bunyi yang mendengung saat ombak menyerang bergulung- gulung. Pada
masyarakat Simeulue, smong berarti ombak besar yang datang bergulung- gulung yang
didahului oleh gempa yang sangat besar. Fenomena yang dikenal masyarakat dunia
dengan istilah tsunami. Pemahaman tentang smong ini tertanam kuat dalam memori
masyarakat Simeulue dari anak- anak sampai orang tua dahulu. Kuatnya penanaman
peristiwa Smong pada masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa Smong telah
mengalami proses internalisasi yang cukup lama, sehingga lambat laun menjadi
memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat setempat.
Dalam sistem nilai masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan agar
dapat tertanam menjadi memori kolektif masyarakat dilakukan melalui media lisan.
Nandong sebagai sebuah seni tradisi lisan masyarakat Simeulue memegang fungsi
penting dalam membangun memori kolektif tersebut. Dengan demikian, nandong
dalam masyarakat Simeulue tidak hanya menjalankan fungsi klasik pantun atau syair
sebagai media penyampai isyarat, pendidikan, pencatat sejarah, dan hiburan. Nandong
telah sampai pada fungsi tertinggi budaya lisan, yaitu pembangun memori kolektif
masyarakat. Fungsi ini yang membuat nandong efektif membangun perilaku
masyarakat Simeulue dalam merespon fenomena alam gempa bumi yang diikuti
dengan Tsunami.
Berikut ini pantun atau syair tentang Smong dalam bahasa Simeulue yang
disampaikan secara turun- temurun dalam menyikapi kewaspadaan dini terhadap
kejadian Tsunami:
STRUKTUR BAHASA
DEVAYAN
Enggel mon sao curito
Inang maso semonan
Manoknop sao fano
Wiyelah da sesewan
Unen- unen alek linon
Besang bakat ne malli
Manoknop sao hampung
Tibo- tibo mawi
Anga linon ne malli
Uwek suruik sahuli
Maheya mihawali
Fanome singa atai
Soede kahanne smong
Tureang da nenekta
Miredem teher ere
Pesan dan navi da

SIGULAI
Longola amba curito
Pado zaman nafe‟e
Tobanam amba desa
Nakdaya fe ila dacuritokan
Ya lunen afe dulu
Lentuk bakat yu ekhi eba
Tobanam amba hampung
Tibo- tibo amak
Bo dulu ni abe le
Idane yu ata‟a
Rongkap akhuli
Banuami yu ala wa
Nakdaya emong daini
Curito nenek moyang ta
Enuge ekhi- ekhi
Amanah afe nasehatla

INDONESIA
Dengarlah suatu cerita
Pada zaman dahulu
Terbenam satu tempat
Begirulah mereka ceritakan
Diawali oleh gempa
Disusul ombak yang besar
Tenggelam satu negeri
Tiba- tiba saja
Kalau gempanya dahsyat
Disusul air surut
Carilah segera
Tempat kalian yang tinggi
Itulah namanya smong
Cerita pendahulu kita
Kenanglah benar- benar ini
Pesan dan nasehatnya

Tabel 1. Bahasa Tutur Smong yang telah penulis sempurnakan. (Sumber:
Armidin (Devayan), Odank Smile (Sigulai)
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Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang
berada 150 KM2 dari lepas pantai barat Aceh dengan titik kordinat 2036 LU-9605BT
dan 2,60LU-96,0830BT. Kabupaten Simeulue didirikan pada 4 Oktober 1999 yang
terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Simeulue Timur, Simeulue Barat, Simeulue Tengah,
Simeulue Cut,Teupah Barat, Teupah Selatan, Teupah Tengah, Teluk Dalam, Salang,
dan Alafan terdiri dari 138 desa. Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah 2.125,02
KM2 dihuni oleh 82,648 jiwa dengan kepadatan per kilometer 38 jiwa.
Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang yang kalau diucapkan dengan
logat daerah setempat adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang
adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang).
Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai
Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Garam Navang lambat laun
menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan (Teupah Selatan) sampai ke Lugu
(Simeulue Timur). Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si
Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang.
Sementara Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan
Co karena masa-masa penjajahan dulu Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan
kayu Rasak sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati yang dikirim ke Belanda via
laut. (Sumber: http://www.simeuluekab.go.id).
Hampir seluruh penduduk kepulauan Simeulue beragama Islam. Penduduk
pulau Simeulue berprofil seperti orang Cina dengan kulit kuning, mata sipit, dan
mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan. Di Kabupaten Simeulue
terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari- hari, yakni bahasa
Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan umumnya digunakan
oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan,
Teupah Barat, Simeulue Tengah, dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya
digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan, dan Salang. Sedangkan
bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di
Kecamatan Alafan. Selain itu, digunakan juga bahasa pengantar (lingua franca) yang
digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di
Simeulue, yaitu bahasa Jamu (Aneuk Jamee) atau Jamee (tamu) yang pada awalnya
dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau (Sumatera Barat) dan Mandailing
(Sumatera Utara).
Masyarakat Kabupaten Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri yang
berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni
Nandong, yaitu suatu seni nyanyi bertutur diiringi dengan gendang tetabuhan dan biola
yang ditampilkan semalam suntuk pada acara- acara tertentu dan istimewa seperti pesta
perkawinan. Selain itu, terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar
masyarakat, seperti seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigdayaan kekebalan tubuh,
terutama dari tusukan dan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bamboo,
dan benda-benda tajam lainnya.
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REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UNTUK MEMBANGUN WARGANEGARA SADAR KONSTITUSI 61
Oleh,
Hassan Suryono 62
Abstrak
Tujuan penulisan makalah ini
mengembangkan suatu pembelajran
Pendidikan
Kewarganegaraan
agar
warganegara dapat meningkatkan kesadaranya pada
konstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah/ pembelajaran
umum dan wajib ditempuh oleh semua tingkat pendidikan dasar,menengah dan Tinggi
mempunyai peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.Perlu adanya
rekonstruksi untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dengan mengadakan
perubahan paradigma pembelajaran yang meliputi metode dan alat evaluasi . Metode
pembelajaran dari instruktifisme yang berpusat pada
guru /dosen/ menjadi
konstruktifisme yang berpusat pada siswa / mahasiswa dengan mengoptimalkan
partisipasi aktif siswa/mahasiswa/ tidak hanya transfer pengetahuan ( know what ) ,
namun juga transfer nilai nilai ( know how ). Evaluasi dengan test dan non test
,dengan test untuk mengukur pemahaman pada konstitusi ,dengan non test memakai
skala sikap untuk mengetahui seberapa jauh mereka bersikap pada konstitusi ,dan
dengan lembar pengamatan atau observasi untuk mengetahui cerminan perilaku setelah
mereka memahami, bersikap pada konstitusi
Kata kunci: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan
Kesadaran
Berkonstitusi
Pendahuluan
Kita telah melihat, mendengar dan mengetahui baik melalui radio., televisi,
internet dan media cetak ada beberapa fenomena dan fakta yaitu masih adanya
perilaku atau tindakan baik yang dilakukan oleh pejabat negara dan warga masyarakat
yang melanggar t konstitusi atau aturan yang berlaku.Fakta tersebut tidak
mencerminkan tingkah laku yang sesuai dengan PKn yang bertujuan menghasilkan
warga negara yang baik yang salah satunya yaitu taat pada peraturan .Perilaku yang
melanggar konstitusi tersebut banyak juga dilakukan oleh warga yang sebenarnya
ditinjau dari pendidikan termasuk pendidikannya tinggi dan bahkan mereka seharusnya
sudah mengerti bahwa hal tersebut melanggar konstitusi ,namun mereka tetap
melakukan.
Konstitusi nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan
Negara.Tujuan Negara tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
61
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kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.Tidak ada artinya konstitusi nasional disusun
apabila tidak mampu mencapai tujuan nasional tersebut.
Kalau kita melihat sekarang ini kehidupan bermasyarakat dan bernegara
dalam bidang hukum dapat kita lihat seakan akan tidak lagi ditaati dan ada
kecenderungan mengabaikan konstitusi . Selama ini sistem pembangunan hukum di
Indonesia mengabdi pada sistem hukum kapitalis, Sudah sangat mendesak agar
bangsa ini segera menetapkan secara tegas sistem hukum yang mendasarkan pada
kepentingan warganya. ketegasan ini diharapkan pembangunan hukum bisa
menghasilkan Peraturan Perundang Undangan yang efektif dan efisein menumbuh
kembangkan kesadaran berkonstitusi .
Memang tidak mudah membangun dan mengembangkan kesadaran
berkonstitusi.Diperlukan upaya upaya yang optimal dan mereposisi kembali
pengembangan pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan kesadaran
terhadap konstitusi.lebih dari itu menjabarkan substansi pada Pendidikan
Kewarganegaran yang berbasis konstitusi yang mampu meningkatkan kesadaran
terhadap konstiusi. namun kita juga tidak boleh putus asa untuk mewujudkanya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk taat pada konstitusi.Atas dasar ini penulis
tertarik dan mewujudkan penulisan dalam makalah untuk dipresentasikan dalam
seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Indonesia ( AP3KnI ) pada hari Sabtu 4 April 2015 di Bandung.
Pembahasan
Konfigurasi Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar,
Menengah dan Perguruan Tinggi
Bahan ajar PPKn bersumber dari standar isi yang tercantum dalam Permendiknas
no 22 tahun 2006.Namun dalam perkembanganya dalam kurikulum 2013 mata
pelajaran PPKn bersumber dari Permendikbud No 64 tahun 2013 tentang standar isi
dan Permendikbud no 67, 68 , 69 dan 70 tentang Struktur Kurikulum SD, SMP, SMA
dan SMK. Mata pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 telah mengadopsi empat pilar
kebangsaan sebagai substansi kajian . Adanya perbedaan paradigma tentang materi
PPKn Sebelum dan sesudah kurikulum 2013 .Sebelum 2013 materi disajikan atas dasar
empat pilar kebangsaan yang terpisah satu dengan yang lain, berdasarkan materi yang
ada dalam empat pilar kebangsaan ,tidak ada tekanan pada tindakan nyata sebagai
warganegara yang baik serta ditekankan pada aspek pengetahuan.Kondisi tersebut
dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan yaitu materi disajikan pada keterpaduan
empat pilar kebangsaan yang secara bersama sama untuk membentuk karakter bangsa,
di sajikan sesuai kebutuhan untuk menjadikan warganegara yang baik, ada kompetensi
yang akan dicapai serta ditekankan pada aspek sikap ,ketrampilan dan pengetahuan.
Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi salah
satunya memuat materi pendidikan Kewarganegaraan
Adapun kajian untuk Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi meliputi;
1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Negara dan Konstitusi
Demokrasi Indonesia
Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law
Geopolitik Indonesia
Geostrategi Indonesia

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk meningkatkan warga negara agar
sadar terhadap konstitusi ,perlu adanya pilihan kajian yang sekiranya dapat membekali
para mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran terhadap konstitusi. Materi PKn bisa
dilihat pada materi esensial yang didekati dalam bidang ilmu dan materi pendidikan
atau materi teoritis.Pemakalah berdasarkan kebutuhan dan disiplin ilmu memilih
kajian konstitusi sebagai bahan baku untuk dijabarkan menjadi sub sub materi ke
dalam bahan ajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
yang perlu
direvitalisasi.Untuk itu sebelum pemakalah menjabarkan materi baku tersebut terlebih
dahulu menguraikan selayang pandang konstitusi dilihat dalam perspektif ilmu.
Kesadaran Berkonstitusi
Konsep kesadaran merupakan salah satu kata kunci dalam filsafat, yang terus
menerus menjadi isu diskusi. Puluhan filosof dan intelektual mencoba menyibak tabir
tentang kesadaran ini. Kesadaran yang menjadi permasalahan utama para filosof dan
intelektual ini hanya khas terdapat pada manusia yang sekaligus merupakan hakikat
keberadaannya.( Bertens, K 1987 : 34 )
Seorang tokoh fenomenologi, yaitu Hurserl, menyatakan bahwa kesadaran itu
adalah keterarahan, intensionalitas pada obyek. Dengan lain perkataan bahwa subyek
yang memiliki kesadaran yang memiliki intensionalitas obyek, dan obyek di luar
intensionalitas yang diamati. Fenomena kesadaran itu amat banyak dan beragam,
berupa benda-benda, orang-orang, kejadian, pengalaman, ingatan, pemikiran, suasana
hati, gambaran khayal, susunan mental.( Sexton SV dan Misiak ,1998 : 45 ).
―Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (Constituer) artinya membentuk
dan dalam bahasa Belanda dengan istilah Grondwet. Pemakaian istilah konstitusi yang
dimaksudkan disini adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan
suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah
yang dalam bahasa Belandanya Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia undang-undang dan ground berarti tanah/dasar‖ (Wirjono
Projodikoro, 1989 : 10; dalam Hassan Suryono, 2005a : 101).
Pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian
Undang-Undang Dasar. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa pengertian antara
konstitusi dan Undang-undang Dasar itu sama. Bagi sarjana ilmu politik istilah
konstitusi merupakan istilah yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur cara-cara bagaimana sesuatu
pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
konstitusi tidak hanya bersifat sosiologis dan politik tetapi mengandung
pengertian yuridis.Pengertian Sosiologis dan Politik adalah sintesa faktor-faktor
kekuatan yang nyata dan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang
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terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya raja,
parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik dan lain-lain, itulah yang
sesungguhnya konstitusi. Pengertian yuridis
Konstitusi adalah naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendisendi pemerintah. Konstitusi dalam bidang politik digunakan paling tidak dalam dua
pengertian, yaitu: ―pertama, dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu
negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur
pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kedua, pengertian dalam arti
sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan. Suatu
negara yang dimuat ―suatu dokumen‖ atau ―beberapa dokumen‖ yang terkait satu sama
lain (KC Wheare dalam bukunya Contitions dan dikutip oleh H. Dahlan Thaib,1999 :
14 dalam Hassan Suryono, 2005a : 103).
Mengenai kesadaran berkonstitusi ada pendapat yang menyatakan bahwa
kesadaran berkonstitusi yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi
ketentuan-ketentuan konstitusi yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran
berkonstitusi rendah maka derajat kepatuhan konstitusi juga tidak tinggi. Pendapat
tersebut berkaitan dengan berfungsinya konstitusi dalam masyarakat atau efektivitas
dari ketentuan-ketentuan konstitusi di dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain,
kesadaran berkonstitusi menyangkut masalah apakah ketentuan-ketentuan konstitusi
tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di masyarakat. Suatu konstitusi di terapkan
untuk perubahan perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan
adanya kesadaran berkonstitusi bagi setiap individu.
Selanjutnya pengertian kesadaran berkonstitusi dijabarkan lebih jelas lagi
bahwa Kesadaran berkonstitusi merupakan suatu penilaian terhadap apa yang di
anggap sebagai konstitusi yang baik dan / atau konstitusi yang tidak baik. Penilaian
terhadap konstitusi tersebut meliputi penilaian apakah konstitusi tersebut adil atau tidak
adil, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.
Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai suatu taraf kesadaran
berkonstitusi yang berbeda-beda yaitu kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan
kesadaran berkonstitusi yang rendah. Pada umumnya orang berpendapat, bahwa
kesadaran berkonstitusi yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi
ketentuan-ketentuan konstitusi yang berlaku, sebaliknya, apabila kesadaran
berkonstitusi sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap konstitusi juga tidak
tinggi.
Kesadaran berkonstitusi yang rendah cenderung pada pelanggaran konstitusi,
sedangkan makin tinggi kesadaran berkonstitusi seseorang semakin tinggi ketaatan
konstitusinya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian rendahnya
kesadaran berkonstitusi adalah suatu penilaian tidak tahu, tidak mengerti akan sistem
konstitusi, adanya perilaku menyimpang dari konstitusi, kepatuhan terhadap konstitusi
rendah, hanya mengetahui konstitusi tetapi berperilaku tidak sesuai dengan konstitusi,
cenderung pada pelanggaran konstitusi.
Indikator dari kesadaran berkonstitusi sebenarnya merupakan petunjukpetunjuk yang relatif konkrit tentang adanya taraf kesadaran berkonstitusi tertentu.
menyebutkan indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran berkonstitusi
masyaraka yang bersangkutan, meliputi: (1). Pengetahuan tentang peraturan-peraturan
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konstitusi ( 2 )Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan (3) Sikap terhadap
peraturan-peraturan konstitusi ( 4) Pola-pola perilaku konstitusi‖.
Indikator-indikator dari pada kesadaran berkonstitusi hanyalah dapat
terungkapkan apabila seseorang mengadakan penelitian yang seksama terhadap gejala
tersebut. Indikator pertama adalah pengetahuan konstitusi, artinya seseorang
mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu di atur oleh konstitusi. Indikator kedua
adalah pemahaman konstitusi, artinya seorang warga masyarakat mempunyai
pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi
isinya. Sikap konstitusi merupakan indikator yang ketiga, artinya seseorang
mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap konstitusi.
Indikator yang keempat adalah perilaku konstitusi, dimana keempat indikator tadi
sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran berkonstitusi tertentu didalam
perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui Konstitusi, maka dapat
dikatakan bahwa tingkat kesadaran berkonstitusinya masih rendah, kalau dia telah
berperilaku sesuai dengan konstitusi, maka kesadaran berkonstitusinya tinggi.
Pembinaan kesadaran berkonstitusi dalam masyarakat adalah suatu hal yang
sangat penting dan harus dilakukan, sebab apabila kesadaran berkonstitusi dari
masyarakat rendah maka mustahil kalau konstitusi dapat ditegakkan. Agar supaya
konstitusi dapat berlaku secara baik dan ditaati oleh masyarakat, maka masyarakat
tersebut haruslah mempunyai kesadaran yang tinggi, karena dengan kesadaran yang
tinggi maka masyarakat akan mengetahui, mengenal dan mengamalkan dalam
kehidupan sehari-hari secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga
konstitusi tersebut dapat berlaku secara baik dalam masyarakat.
Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang diutarakan oleh
Jimly Assihiddiqie sebagai berikut (a) Melalui Pendidikan Konstitusi , pendidikan
konstitusi kita di masa depan juga perlu disesuaikan dengan orientasi penataan sistem
konstitusi kita di masa depan (b) Masalah Kepemimpinan dan Keteladanan ,dalam
penegakan konstitusi itu diperlukan dukungan kepemimpinan yang benar-benar
menyadari dan memiliki komitmen yang kuat mengenai pentingnya isu penegakan
konstitusi di masyarakat. Dengan sistem sosial masyarakat Indonesia yang dikenal
paternalistik, faktor keteladanan dalam sistem kepemimpinan kita merupakan sesuatu
yang mutlak sifatnya. Kecenderungan orang untuk meniru dan mencontoh apa yang
dilakukan oleh atasan dan para tokoh masyarakat sangat besar sekali manfaatnya.
Rekonstruksi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan
Kesadaran Berkonstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education
secara substantive dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga Negara yang
cerdas dan baik untuk seluruh jalur pendidikan dan jenjang pendidikan .( Udin S
Winataputra, 2003 : 745 ).Secara akademik PKn memiliki visi sebagai nation and
character building atau sewring dikenal memiliki
meng Indonesiakan orang
Indonesia.Pkn hadir untuk mendidik kebangsaan warga Negara dari perspektif
politik,etnis yang berbeda beda. Bahkan PKn termasuk pendidikan kebangsaan yang
sangat progressif. PKn memiliki tugas mengembangkan peran warganegara akan sadar
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hak dan kewajibanya.
Secara yuridis PKn tertuang dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang
pendidikan ,dimana masing masing kurikulumnya memuat substansi norma dan
perundang undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah.Masing masing jenjang
pendidikan memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai.Pada
setiap standar kompetensi dijabarkan dalam kompetensi dasar selalu ditekankan
adanya pengamalan atau pelaksanaan ,tidak terkecuali pelaksanaan atau penerapan
apa yang telah dipelajari.Oleh karena itu jika siswa mempelajari norma atau perundang
undangan pada akhirnya harus dapat mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan
sehari hari .
Ruang lingkup Pendidikan Kewargaannegara begitu luas dan bersifat inter
disipliner namun salah satunya meliputi antara lain norma, hukum dan peraturan yang
meliputi tertib dalam kehidupan keluarga,tata tertib di kelompok belajar, norma yang
berlaku di masyarakat, peraturan peraturan daerah ,norma norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara ,sistem hukum dan peradilan nasional,serta hukum dan
peradilan Internasional. Dengan konsep materi yang demikian diharapkan para siswa
mempunyai pemahaman yang tepat mengenai konstitusi ,bersikap dan dapat
menerapkan dalam kehidupan mereka .
Perlu diketahui disini bahwa proses pembelajaran sebelum kurikulum 2013 terpusat pada
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi ,maka pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan kegiatan untuk
mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan menciptakan. Permen Dikbud
nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diletakkan pada
gradasi ketrampilan yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta.
Prinsip pembelajaran yuang digunakan dalam pemahaman konstitusi salah satunya belajar
tidak hanya di kelas ,namun juga dapat belajar di lingkungan sekolah dan masyarakat, guru/ dosen/
bukan satu satunya sumber belajar namun sumber belajar dapat berasal dari berbagai sumber .
Karakteristik proses pembelajaran tentu harus disesuaikan dengan karateristik kompetensi serta
jenjang pendidikan dan diarahkan pada pengembangan ke tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan dan
ketrampilan. Standar proses dalam Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan prinsip agar
peserta didik mencari tahu, untuk itu perlu adanya pendekatan ilmiah / Scientific /yang mencakuip
komponen
mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan
mencipta.Demikian juga pembelajaran di Pendidikan Tinggi dapat menerapkan hal tersebut dengan
konsep Pembelajaranya berbasis kompetensi yang terpadu dengan kebenaranya multi dimensi.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran digunakan teknologi
informasi. Dari sini dapat dilihat sikap kongkrit dari siswa yang merupakan ketrampilan aplikatif dan
bukan secara verbal / pembelajaran verbalisme/ .Paradigma mengajar dirubah menjadi pembelajaran
.Kebiasaan penyampaian yang tadinya satu arah menjadi dua arah dengan mengoptimalkan
partisipasi aktif siswa untuk menyelesaikan masalah.Yang semula kebanyakan transfer pengetahuan
( know what ) , sekarang seharusnya transfer nilai ( know how )
Metode pembelajaran PKn untuk menyampaikan konstitusi dapat dengan pendekatan siswa
aktif ( Student ActiveLearning / SAL ). Bahwa pendekatan SAL membawa adanya perubahan
paradigma yang tadinya berpusat pada Guru menjadi berpusat pada siswa.Dari mengajar menjadi
pembelajaran. Dari penyampaian satu arah menjadi partisipasi aktif.dari transfer pengetahuan
menjadi transfer nilai. Jadi dalam pembelajaran PKn ada perubahan dari bagaimana Guru/ dosen
mengajar dengan baik mengarah pada bagaimana siswa/mahasiswa bisa belajar dengan baik .Selain
SAL tersebut diatas juga dapat dipakai model pendekatan pembelajaran Contextual teaching and
learning ( CTL). Model pembelajaran yang manakah yang akan diterapkan dalam PKn perlu
memperhatikan tujuan yang akan dicapai , sifat / bahan materi, kondisi siswa/mahasiswa , sarana dan
parasarana yang ada .

Penilaian hasil pembelajaran PKn kebanyakan hanya ditekankan pada aspek
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Knowing padahal seharusnya harus dapat memformulasikan sebuah sistem penilaian
yang komprehensip yaitu PKn knowing., feeling dan acting atau dengan kata lain hasil
penilaian harus mencerminkan moral knowing., feeling dan acting .Dengan sistem
penilaian yang demikian akan membentuk siswa yang
cerdas , bersikap dan
bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani . Konsekwensi dari hal ini ,maka
Instrumen penilaian dalam PKn dapat menggunakan test dan non test tergantung
pada tujuan yang akan dicapai .Dengan test untuk pemahaman konstitusi, skala sikap
untuk mengetahui sikap terhadap konstitusi dan dengan lembar observasi untuk
mengetahui perilaku yang sesuai dengan konstitusi.
Simpulan
Berdasarkan pada kajian yang mendalam ,dapat disimpulkan beberapa hal
yaitu 1.Kelemahan pembelajaran PPKn terletak pada penerapan metode pembelajaran
dan penilaianya.Kebanyakan masih memakai metode ceramah untuk menyampaikan
materi dan kurang menyentuh pada kenyataan yang terjadi.Kelemahan penilaian
hanya pada aspek moral knowing/kognitif/ dan kurang memperhatikan aspek moral
feeling /Afektif/ serta moral acting / psikomotor.
2.Hasil kajian secara faktual dan logis secara a priori dapat diprediksi bagi siswa yang
pemahaman dan pengetahuannya tinggi terhadap konstitusi
,akan mempunyai
kesadaran konstitusi yang tinggi. Tetapi sebaliknya jika pemahaman dan
pengetahuannya rendah terhadap konstitusi maka diprediksi mereka akan mempunyai
kesadaran konstitusi yang rendah pula.Jadi terdapat hubungan yang positif antara
pemahaman dan pengetahuan dengan kesadaran berkonstutusi.
Saran
Berdasarkan pada kesimpulan dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai
berikut 1.Perlu adanya perubahan paradigma pendekatan pembelajaran yaitu berpusat
pada siswa, interaksi dua arah, menggunakan multimedia, multi disiplin dan
kritis.Penilaian agar diarahknan pada tercapainya pengembangan pengetahuan , sikap,
dan ketrampilan secara utuh dan holistik dari makna konstitusi .
2.Perlu adanya gerakan sadar terhadap konstitusi pada setiap tingkat pendidikan
,khususnya dalam proses pembelajaran.
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PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN JATI DIRI PKN
MELALUI PENGEMBANGAN KULTUR AKADEMIK
Oleh,
Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.63
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan
demokrasi. Proses demokrasi buruk yang terjadi saat ini menjadi budaya politik warga.
Penguatan jati diri Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya menghilangkan
pandangan demokrasi semakin terpatri dalam budaya politik warga yang ada dewasa
ini. Budaya sadar akan hak dan kewajiban warga negara tidak dapat berkembang apa
adanya. Karena itu, budaya tersebut semakin hari semakin terpuruk. Banyak kasus
yang terjadi di Indonesia kemerosotan budaya. Penelitian ini mempunyai tujuan
mengkaji bagaimana pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan dan bagaimana demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan melalui pengembangan kultur akademik. Hasil penelitian
menunjukkan
Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dilakukan beberapa cara, antara lain pendidikan secara formal,
pendidikan informal, pendidikan nonformal. Kultur atau budaya ini bisa dibangun
melalui sosialisasi nilai demokrasi yang terencana, terprogram dan dan terorganisasi
melalui pendidikan formal. Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri
pendidikan kewarganegaraan melalui kultur akademik dapat diintegrasikan dalam
kegiatan luar sekolah atau luar kampus. Hal ini bisa dilakukan juga membentuk
kelompok kajian sosial.
Kata kunci: Pendidikan demokrasi, penguatan jati diri PKn, pengembangan kultur
akademik
Pendahuluan
Penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan demokrasi
bermula dari sikap lebih yakin pada demokrasi. Walaupun dalam praktek kehidupan
politik terdapat beberapa kecurangan dan kekurangan namun demokrasi tetap menjadi
pilihan bagi rakyat Indonesia. Demokrasi yang terjadi di Indonesia hampir diwarnai
dengan politik uang, kekerasan bahkan terjadi ancaman terutama dalam pemilihan
kepala daerah. Hal ini menyebabkan demokrasi Indonesia yang tidak ideal. Di sisi lain
telah tertanam budaya politik uang di kalangan masyarakat sehingga demokrasi
menjadi tidak memiliki arti dan hilang dari esensinya. Demokrasi langsung yang telah
hidup di Indonesia diganti dengan demokrasi tidak langsung menimbulkan keresahan
masyarakat dan mendapat penolakan keras (Azymardi , 2014 :1).
Proses demokrasi buruk yang terjadi saat ini menjadi budaya politik warga.
Penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya menghilangkan
pandangan demokrasi semakin terpatri dalam budaya politik warga yang ada dewasa
ini. Budaya sadar akan hak dan kewajiban warga negara tidak dapat berkembang apa
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adanya. Karena itu, budaya tersebut semakin hari semakin terpuruk. Banyak kasus
yang terjadi di Indonesia kemerosotan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan
jati diri pendidikan kewarganegaraan. Usaha untuk penguatan kembali dan pendidikan
demokrasi pada dasarnya sangat dimungkinkan di Indonesia. Hal ini tidak lain karena
Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan untuk berorganisasi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hingga saat ini mereka
melakukan revitalisasi untuk masa depan demokrasi lebih baik. Proses demokrasi yang
dialami masyarakat pada akhirnya menjadi budaya politik warga. Pendidikan
demokrasi yang baik dan ideal tidak nampak. Hal ini yang menjadi bahasan penulis
tentang penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan demokrasi
melalui kultur akademik.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, tulisan ini
bermaksud ingin membahas:
1. Bagaimana pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri pendidikan
kewarganegaran?
2. Bagaimanakah pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri pendidikan
kewarganegaraan melalui pengembangan kultur akademik?
Kerangka Teoritis
Demokrasi berasal dari perkataan Yunani demokratia. Demos berarti rakyat
dan cratos atau cratos atau cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan
demikian demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan negara, yang kekuasaannya dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Penafsiran demokrasi berubah menjadi suara
terbanyak dari rakyat (TIM Ikatan Dosen Kewarganegaran Indonesia, 2008 : 13).
Menurut TIM Penyusun MKD (151 : 2011) Istilah demokrasi berasal dari bahasa
yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti ―rakyat berkuasa‖
(government of rule by the people). Yang biasa disebut pemerintahan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat.Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di
dunia, memiliki ciri sangat dipengaruh oleh ciri-ciri khas masyarakat sebagai rakyat
dalam suatu negara.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan
pemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education) bertujuan untuk membangun
karakter building bangsa Indonesia, membentuk kecakapan partisipatif warga yang
bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kecakapan
partisipatif warga yang bertanggung jawab, aktif dan kritis dan demokratis yang
menjunjung tinggi persatuan dan integritas bangsa serta kultur demokrasi yang
berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab (TIM
Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya : 2011: 10).
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) mengembangkan paradigma
demokratis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang merupakan sebagai
bagian warga negara Indonesia secara demokratis dan berkeadaban, yakni fleksibel dan
kontekstual. Tujuan dari paradigma demokratis sebagai upaya pembelajaran agar
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mahasiswa tidak hanya mengetahui sesuatu (learning how to know) namun belajar
untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial
(learning how to be) serta belajar untuk melakukan sesuatu (learning to do) yang
mendasari pengetahuan yang dimilikinya. Pola pendidikan yang sedemikian rupa
bertujuan supaya mahasiswa mampu hidup bersama di tengah kemajemukan bangsa
Indonesia dan sebagai manusia Indonesia sebagai warga dunia (TIM Penyusun MKD
IAIN Sunan Ampel Surabaya :2011: 11).
Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang
tidak hanya mengetahui sesuatu tetapi mendidik manusia yang bertanggung jawab
sebagai individu dan makhluk sosial yang berkarakter namun juga kecakapan
partisipatif warga yang bertanggung jawab, aktif dan kritis dan demokratis yang
menjunjung tinggi persatuan dan integritas bangsa serta kultur demokrasi yang
berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Pengertian kultur adalah budaya yang merupakan hasil dari pikiran dan akal
budi manusia. Budaya merupakan suatu pola hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang secara turun temurun. Unsur-unsur yang
membentuk budaya seperti kepercayaan, adat istiadat, bahasa, kesenian. Budaya
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Budaya bisa dipelajari atau
langsung diberikan secara turun temurun. Sedangkan akademi merupakan lembaga
pendidikan tinggi. Definisi akademik bisa berarti bersifat ilmiah, bersifat ilmu
pengetahuan, bersifat teori. Berdasarkan hal ini, inti dari pengertian akademik adalah
keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu
pengetahuan, yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teori.
Budaya akademik (Academic culture), merupakan suatu totalitas dari
kehidupan dan kegiatan akademik yang lakukan oleh warga masyarakat akademik atau
di lembaga pendidikan. Budaya akademik merupakan budaya yang dilakukan secara
terus menerus oleh masyarakat akademik berupa gagasan dan pemikiran yang
mendasarkan pada teori, ilmu pengetahuan. Membangun budaya akademik perlu proses
untuk membiasakan warga akademik untuk melakukan kegiatan akademik. Kultur
akademik biasanya bersifat ilmiah, berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teori.
Dengan demikian kultur akademik memiliki beberapa ciri-ciri yaitu tindakan,
keputusan, kebijakan dan opini berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Biasanya berdasarkan
teori maupun dasar hukum yang teruji kebenarannya. Budaya akademik merupakan
kegiatan akademik yang dilakukan warga kampus. Pimpinan akademik dalam berfikir,
bersikap dan mengambil kebijakan berpegang pada teori yang ilmiah. Kultur akademik
tercermin pada keilmuan, kedisiplinan dalam bertindak, kearifan dalam bersikap, serta
berpikir dan berargumentasi. Adapun ciri-ciri penerapan kultur akademik, antara lain
bersifat kritis, objektif, analitis, kreatif, terbuka terhadap kritik, menghargai prestasi,
dinamis, visioner. Jadi kultur akademik lebih menekankan pada budaya ilmiah yang
ada dalam diri seseorang dalam berfikir, bertindak dan bertingkah laku dalam kegiatan
akademik.
Metodologi
Dalam penulisan ini metodologi yang digunakan studi kepustakaan dengan
analisis kualitatif. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan
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menelaah buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi Kepustakaan ini dilakukan
dengan mengadakan penelitian. Adapun caranya dengan mempelajari dan membaca
literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi yang diteliti.
Adapun tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan perlunya pendidikan
demokrasi sebagai penguatan diri pendidikan kewarganegaraan melalui pengembangan
kultur akademik.
Pembahasan
Pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat sistem politik yang
demokratis. Namun sistem politik yang demokratis ini akan berkembang dengan baik
apabila didukung oleh masyarakat yang demokratis. Pendidikan nilai-nilai demokratis
sebagai penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan. Sosialisasi pendidikan
demokrasi dapat dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi dengan baik
melalui pendidikan formal.
Pelaksanaan pendidikan demokrasi ini harus meletakkan dasar demokrasi
Pancasila.
Keikutsertaan seluruh elemen dalam pendidikan demokrasi sangat
diperlukan. Keberhasilan pendidikan demokrasi didukung oleh kesadaran individu
terhadap hak dan kewajibannya. Pendidikan demokrasi pada dasarnya sosialisasi nilai
demokrasi yang dapat diterima warganya. Pendidikan demokrasi ini mempunyai tujuan
agar warga masyarakat bersikap yang demokratis dengan berbagai upaya seperti
menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran terhadap nilai-nilai
demokrasi. Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dilakukan beberapa cara, antara lain :
a. Pendidikan secara formal
Pendidikan formal ini biasa dilakukan melalui pendidikan yang terstruktur dan
terencana baik lewat pembelajaran, diskusi, presentasi, studi kasus maupun bermain
peran. Hal ini memberikan pendidikan dan pembelajaran tentang demokrasi memlui
pendidikan kewarganegaraan
b. Pendidikan informal
Pendidikan informal ini biasanya dilakukan di lingkungan rumah mengenai
bentuk pendidikan demokrasi berkaitan hubungan dengan anggota keluarga dalam
mengambil keputusan bersama.
c. Pendidikan nonformal
Pendidikan non formal ini juga mempengaruhi pembentukan sikap dan
perilaku seseorang. Pendidikan ini biasanya dilakukan di luar masyarakat.
Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) yang dilakukan oleh berbagai
negara pada prinsipnya mengupayakan agar warga negara bangsa tersebut mendalami
kembali nilai-nilai dasar, sejarah dan masa depan bangsa yang bersangkutan sesuai
dengan nilai-nilai paling fundamental, seperti di Indonesia Pancasila. Pada perguruan
tinggi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembang kepribadian
yang akan membuahkan mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap
yang disertai perilaku yang iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, rasional, dinamis dan sadar akan hak dan
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kewajiban sebagai warga negara, bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela
negara serta aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan pendidikan demokrasi akan mampu ikut menguatan pendidikan
kewarganegaraan karena pendidikan demokrasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai
warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia akan memberikan
pemahaman untuk melaksanakan hak dan kewajibannya juga mengajarkan warga
negara itu demokrasi yang bermuara pada toleransi, menghargai dan bersikap adil.
Pendidikan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan ini juga mampu mendidik
generasi penerus yang mengembangkan karakter yang baik.
Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan melalui pengembangan kultur akademik. Pendidikan demokrasi
tidak terpisahkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Kultur atau budaya ini bisa
dibangun melalui sosialisasi nilai demokrasi yang terencana, terprogram dan dan
terorganisasi melalui pendidikan formal. Pendidikan formal baik di sekolah maupun di
kampus berperan penting dalam penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan. Hal
yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi dalam penguatan jati diri pendidikan
kewarganegaraan melalui penataan materi dan isi mata pelajaran maupun mata kuliah.
Baik isi tersebut berkaitan dengan kajian atau bahan yang berkaitan dengan hal
tersebut. Pendidikan demokrasi Sebagai penguatan jati diri pendidikan
kewarganegaraan dapat diintegrasikan dalam kegiatan luar sekolah atau luar kampus.
Hal ini bisa dilakukan juga membentuk kelompok kajian sosial. Pendidikan
Kewarganegaran supaya jati dirinya kuat dijadikan mata pelajaran di sekolah maupun
mata kuliah di perguruan tinggi yang mempunyai misi pendidikan demokrasi.
Pendidikan demokrasi sangatlah penting bagi penumbuh civic culture bagi
keberhasilan, pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi.
Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya
juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan
dinamika sosial yang berubah secara cepat. Implementasi kehidupan sehari-hari
berdasarkan pandangan hidup nilai-nilai luhur bangsa yang berkarakter Pancasila, yang
harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membentuk warga
negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yaitu tatanan
konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan
cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola prilaku demokrasi dalam diri individu warga
negara, dalam tatanan iklim yang demokratis. Dengan demikian pendidikan
kewarganegaraan bukan hanya dipandang sebagai pendidikan dasar di sekolah-sekolah
atau perguruan tinggi melainkan sebagai bentuk sadar warga negara Indonesia dalam
kedudukannya dan perannya di Negara Indonesia yang pola berfikirnya, pola sikapnya
dan pola tindakannya berdasarkan Pancasila. Dalam mewujudkan warga Negara
Indonesia yang baik harus dilandasi dengan jiwa patriotisme dan cinta tanah air.
Kultur akademik memiliki beberapa ciri-ciri yaitu tindakan, keputusan,
kebijakan dan opini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya berdasarkan
teori maupun dasar hukum yang teruji kebenarannya. Budaya akademik merupakan
kegiatan akademik yang dilakukan warga kampus. Pimpinan akademik dalam berfikir,
bersikap dan mengambil kebijakan berpegang pada teori yang ilmiah. Kultur akademik
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tercermin pada keilmuan, kedisiplinan dalam bertindak, kearifan dalam bersikap, serta
dalam berpikir dan berargumentasi. Adapun ciri-ciri penerapan kultur akademik, antara
lain bersifat kritis, objektif, analitis, kreatif, terbuka terhadap kritik, menghargai
prestasi, dinamis, visioner. Jadi kultur akademik lebih menekankan pada budaya ilmiah
yang ada dalam diri seseorang dalam berfikir, bertindak dan bertingkah laku dalam
kegiatan akademik.
Harapan di atas, kemudian perlu dicari relevansinya dengan kondisi dan
tantangan kehidupan nyata dalam masyarakat, agar pendidikan kewarganegaraan
mampu penguatan jati diri bagi pemecahan permasalahan kemasyarakatan yang sedang
dan akan dihadapi suatu bangsa atau masyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk
pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan melalui kultur akademik sangat
perlu mengembangkan nilai-nilai fundamental bangsa tersebut sesuai dengan dinamika
perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah-masalah masyarakat, bangsa
dan negara.
Simpulan
Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dilakukan beberapa cara, antara lain:
a. Pendidikan secara formal
Pendidikan formal ini biasa dilakukan melalui pendidikan yang terstruktur dan
terencana baik lewat pembelajaran, diskusi, presentasi, studi kasus maupun bermain
peran. Hal ini memberikan pendidikan dan pembelajaran tentang demokrasi memlui
pendidikan kewarganegaraan
b. Pendidikan informal
Pendidikan informal ini biasanya dilakukan di lingkungan rumah mengenai
bentuk pendidikan demokrasi berkaitan hubungan dengan anggota keluarga dalam
mengambil keputusan bersama.
c. Pendidikan nonformal
Pendidikan non formal ini juga mempengaruhi pembentukan sikap dan
perilaku seseorang. Pendidikan ini biasanya dilakukan di luar masyarakat.
Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan
melalui pengembangan kultur akademik. Pendidikan demokrasi tidak terpisahkan
dengan pendidikan kewarganegaraan. Kultur atau budaya ini bisa dibangun melalui
sosialisasi nilai demokrasi yang terencana, terprogram dan dan terorganisasi melalui
pendidikan formal. Pendidikan demokrasi Sebagai penguatan jati diri pendidikan
kewarganegaraan dapat diintegrasikan dalam kegiatan luar sekolah atau luar kampus.
Hal ini bisa dilakukan juga membentuk kelompok kajian sosial. Pendidikan
Kewarganegaran supaya jati dirinya kuat dijadikan mata pelajaran disekolah maupun
mata kuliah diperguruan tinggi yang mempunyai misi pendidikan demokrasi.
Budaya akademik merupakan kegiatan akademik yang dilakukan warga
kampus. Pimpinan akademik dalam berfikir, bersikap dan mengambil kebijakan
berpegang pada teori yang ilmiah. Kultur akademik tercermin pada keilmuan,
kedisiplinan dalam bertindak, kearifan dalam bersikap, serta dalam berpikir dan
berargumentasi. Oleh karena itu apapun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang
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dikembangkan melalui kultur akademik sangat perlu mengembangkan nilai-nilai
fundamental bangsa tersebut sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai
fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap masalah-masalah masyarakat, bangsa dan negara.
Saran
Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkungan formal namun bisa di
lingkungan masyarakat. Pendidikan demokrasi sebagai penguatan jati diri Pendidikan
Kewarganegaraan melalui pengembangan kultur akademik bisa melalui beberapa
kegiatan, antara lain kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan
kokurikuler.
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PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama
dalam Masyarakat yang Plural)
Oleh,
M. Sulthon64
Abstrak
Abad VII, dalam suasana Jazirah Arab seperti itu., Muhammad saw berhasil membuat
piagam Madinah. Pada abad XX, tokoh-tokoh bangsa Indonesia melahirkan UUD
1945. Adalah benar bahwa untuk memahami kostitusi (dalam hal ini Piagam Madinah
dan Undang-undang Dasar) tidak cukup hanya mendalami teksnya, tetapi juga perlu
mengetahui suasana yang melatarbelakanginya. Sejak awal Negara Indonesia telah
mempunyai konstitusi. Sama halnya dengan Negara yang terbentuk pada masa
Muhammad saw sejak awal berdirinya sudah memiliki konstitusi, yaitu piagam
Madinah. Kostitusi bukan merupakan unsur pokok, tetapi merupakan unsur
kelengkapan berdirinya negara. Pembentuk piagam Madinah adalah Muhammad saw
yang dibantu para sahabatnya yang terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan
musyawarah dengan berbagai golongan yang ada di Madinah.
Kata Kunci: Piagam Madinah, Undang-Undang Dasar 1945

Pendahuluan
Konstitusi Madinah lahir dari sebuah piagam Madinah.65. Konstitusi Madinah
adalah Undang-undang Dasar Negara Madinah yang terutama mengatur kewajibankewajiban dan hak-hak warga negaranya. Para pakar tentang Islam menamakan
konstitusi itu sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah lahir di
Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antar suku,
permusuhan kaum kafir quraisy dengan umat islam, batas yang jelas antara satu negara
dengan negara lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal. Dalam pada itu
semangat Muhammad saw dan para pengikutnya untuk menegakkan tauhid menyalanyala. Kemusyrikan harus diganti dengan ketauhidan. Hukum-hukum Tuhan perlu
ditegakkan di muka bumi. Keinginan bersatu di kalangan orang-orang Arab yang telah
masuk Islam tumbuh begitu kuat. Tekad Muhammad saw untuk membangun tatanan
hidup bersama sangat mantap dan realistis, dengan mengiskutsertakan semua
golongan, sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Itulah tampaknya,
motivasi dibentukknya Piagam Madinah.
UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada bulan puasa tanggal 18 Agustus
1945, lahir dalam suasana pemerintahan balatentara Jepang masih berjalan, dan
Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Sementara itu pengaruh suasana
internasional juga besar, yaitu suasana perang dunia II dan lahirnya, secara bertahap,
hukum-hukum internasional. Dalam suasana seperti itu, dengan semangat perjuangan

!3 Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya DPK
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melawan imperialisme, hasrat untuk merdeka dan berdaulat sangat kuat. Cita-cita
untuk membentuk dan membangun negara di atas kepribadian sendiri (yang oleh
Muhammad Yamin disebut own identity) menyala-nyala.
Suasana yang secara singkat digambarkan di atas mempengaruhi format dan isi
konstitusi yang dilahirkan. Abad VII, dalam suasana Jazirah Arab seperti itu.,
Muhammad saw berhasil membuat piagam Madinah. Pada abad XX, tokoh-tokoh
bangsa Indonesia melahirkan UUD 1945. Adalah benar bahwa untuk memahami
kostitusi (dalam hal ini Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945) tidak cukup
hanya mendalami teksnya, tetapi juga perlu mengetahui suasana yang
melatarbelakanginya. Sejak awal Negara Indonesia telah mempunyai konstitusi. Sama
halnya dengan Negara yang terbentuk pada masa Muhammad saw sejak awal
berdirinya sudah memiliki konstitusi, yaitu piagam Madinah. Kostitusi bukan
merupakan unsur pokok, tetapi merupakan unsur kelengkapan berdirinya negara.
Pembentuk piagam Madinah adalah Muhammad saw yang dibantu para sahabatnya
yang terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan musyawarah dengan berbagai golongan
yang ada di Madinah.
Isi Konstitusi
Isi pasal demi pasal
Mukadimah piagam Madinah diawali dengan kalimat bismillah al-rahman alrahim, lalu maklumat bahwa piagam ini dari Muhammad, Nabi saw. Keduanya
mengandung pokok ajaran ketauhidan. Di dalam pasal-pasal piagam, kata Allah sering
disebut. Demikian pula kata Muhammad saw. Selain itu beberapa kali disebut bahwa
penyelesaian perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Muhammad saw. Sekalipun
secara eksplisit tidak tertulis kata tauhid, tetapi hal-hal tersebut, secara implisit,
menunjukkan adanya prinsip monoteisme yang terkandung dalam Piagam Madinah.
Hal ini mengandung arti bahwa isi piagam didasarkan atas kaidah ketauhidan dan
dimaksudkan untuk menegakkan tauhid yang seperti dikatakan Muhammad ‗Izzah
Darwazah- merupakan tiang pertama dan tangguh dalam Islam‘. 66Pembuat sekaligus
pelaksana dari isi piagam adalah Muhammad saw yang selain pemimpin kesatuan
masyarakat politik, adalah rasul Allah. Dimaklumatkan pula bahwa piagam itu berlaku
dikalangan mukminin-muslimin dari quraysy dan yasrib, serta siapa saja yang
mengikuti, bergabung dan berjuang bersama mereka.
Kalimat yang terakhir tersebut memperluas ruang lingkup berlakunya piagam.
Warga piagam bukan hanya mukminin-musliman yang ada pada saat piagam
ditetapkan, tetapi mencakup siapa saja yang akan bergabung kemudian. Pada pasal 25
disebutkan dengan jelas bahwa kaum yahudi merupakan satu umat bersama kaum
mukminin. Hal ini mengandung ide persatuan diantara semua orang yang mendukung
kesatuan hidup bersama itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam piagam.
Pembukaan UUD 1945 lebih panjang dari mukadimah piagam Madinah.
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea. 67 Di dalamnya., antara lain, terdapat
kalimat ―Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…,‖ dan ―Ketuhanan Yang Maha
66
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Muhammad ‗Izzah Darwazah, Al-Dustur al-Qur‟ani wa al-sunnah an-nabawiyahfi syu‟un
al-hayah (Damsyik:‘Isa al-Babi al-Halabi wa syarakah, 1996) Juz I, hlm. 42
Lihat Pembukaan UUD 1945
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Esa.‖ 68 Di dalam penjelasan UUD 1945 dikemukakan bahwa Pembukaan UUD 1945
mengandung empat pokok pikiran, yaitu: persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat,
dan Ketuhanan Yang Maha Esa. 69 Pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan di dalam
pasal-pasal UUD.
Pokok pikiran keempat ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖ mengandung paham
ketauhidan. Hal ini secara mudah dapat dipahami dalam segi gramatika dan diperkuat
dengan penafsiran sistematis dan historis. Secara sistematis, kalimat ―Ketuhanan Yang
Maha Esa‖ yang merupakan sila pertama pancasila dan yang tersurat pada ayat (1)
pasal 29 UUD berkaitan dengan kalimat ―Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa….‖ Dilihat dari penafsiran historis tersebut memperkuat paham ketauhidan yang
secara gramatikal terkandung secara jelas dalam Piagam Jakarta. 70 Tafsiran sistematis
dan historis tersebut memperkuat paham ketauhidan yang secara gramatikal
terkandung secara jelas dalam kalimat ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖, yang menurut
Hazairin jelas Allah71. Dan menurut Wahis Hasyim ―kata ‗Ketuhana Yang Maha
Esa‘sesuai dengan tauhid dalam islam.‖ 72 konsep monoteisme bukan hanya ada dalam
Islam, tetapi juga pada agama yang lain, seperti agama umat yahudi dan nasrani.
Akidah mereka tidak murni lagi setelah umat yahudi mengakui ‗Uzair sebagai anak
Allah dan umat nasrani mengakui ‗Isa Ibn Maryam sebagai anak Allah‘.‘ 73
W.B
Sijabat74
menggunakan
ungkapan
―Divine
Omnipotence‖
(Kemahakuasaan Tuhan) bagi kalimat ―Ketuhanan Yang Maha Esa.‖ ―… yang
beragama Kristen agaknya memang lebih menyukai ungkapan ‗Tuhan Yang Maha Esa‘
karena kompleks mereka mengahadapi masalah ketegangan antara monoteisme murni
dan ‗monoteisme‘ trinitarian.
Suatu persamaan, seperti diingatkan oleh Deliar Noer, tidak seluruhnya bersifat
serupa75. Dalam Piagam Madinah terdapat paham ketauhidan. Dalam UUD 1945 pun
demikian. Kesamaan ada. Namun di dalamnya terdapat perbedaan. Ketauhidan dalam
Piagam Madinah sangat jelas, yaitu mengesakan Allah SWT. Dalam UUD hal tersebut
68

69
70

71
72
73
74
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Kalimat ‗Ketuhanan Yang Mha Esa‘ adalah kalimat kompromistis yang dicapai antara
kalangan islam yang ingin menegakkan ideology islam dalam kalangan nasionalis yang
netral agama‘, dalam pembicaraan –pembicaraan secara parlementer tentang dasar Negara
yang dipersiapkan BPUPKI. Kalimat kompromistis itu mulanya berbunyi ―Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari‘at islam bagi pemeluk-pemeluknya.‖ Lihat deliar noer,
Partai Islam di pentas Nasional (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987) cet. Pertama, hlm.
35. Lihat pula Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Jakarta: Rajawali,
1986) edisi kedua, cet. Pertama 295 halaman.
Lihat Penjelasan umum UUD 1945 Angka II.
Sila pertama pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi ―Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.‖
Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tintamas, 1973) hlm. 47
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasinal, op. cit., hlm. 41.
Lihat Q. 9:30
Lihat bukunya Religious Tolerance and the Cristian Faith: a Study Concering the Concep
of Divine Omnipotence in the Indonesian Constitution in the light of islam and Christianity
(Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1965) 212 halaman.
Nurcholis Madjid, Islam: Doktrin dan peradaban (Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina,
1992) cet. Pertama, hlm. IXXXXiii
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kurang tegas, karena masih memungkinkan penafsiran lain selain Allah. Yang jelas
serupa adalah keduanya menganut konsep (monoteisme), dan sebaliknya tidak
berpaham musyrik (politeisme), tidak anti Tuhan (ateisme), dan tidak pula menganut
paham pemisahan agama dari Negara (sekularisme).
Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit memuat pokok pikiran persatuan. Sila
ketiga pancasila berbunyi ―Persatuan Indonesia.‖ Pasal 1 ayat (1) UUD berbunyi
―Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik.‖ Di dalam
mukadimah piagam Madinah pokok pikiran persatuan tersirat di dalam kata mukmininmuslimin dan yang mengikuti, bergabung dan berjuang bersama mereka. Di dalam
pasal-pasal piagam pokok ikiran persatuan itu terkandung antara lain dalam kata
ummah dan ahl hazibi al- shahifah. Montgomery Watt menerjemahkan kalimat terakhir
ini dengan (the people if this document), yang menurutnya mencakup yahudi dan
muslimin76. Pernyataan Watt terakhir ini benar, dengan alasan pasal 25 piagam yang
menentukan bahwa yahudi merupakan satu umat bersama kaum muslimin. Perlu
ditambahkan bahwa orang musyrik Madinah yang tidak memusuhi Nabi termasuk di
dalam ahl hazibi al-shahifah.
Pokok pikiran keadilan sosial dan kedaulatan yang secara eksplisit disebut
dalam Pembukaan UUD 1945, dalam kaitannya dengan piagam Madinah akan
dijelaskan pada uraian pasal-pasal Piagam dan terbentuknya Negara Madinah.
Pasal 1 piagam menyatakan bahwa mukminin-muslimin merupakan satu
ummah digunakan untuk menyebutkan populasi orang-orang yang telah masuk Islam,
tanpa melihat suku, asal-usul, ras, kedudukan social, dan sebagainya. Asal sudah
masuk Islam, dari mana pun asalnya, seseorang disebut mukmin dan muslim. Kata
umat di sini menjadi penghimpun bagi seluruh orang yang beriman menurut ajaran
Islam. Konsep persatuan, seperti yang telah disebutkan di atas, terkandung di
dalamnya. Konsep persatuan ini merupakan modus baru, yaitu persatuan atas dasar
ikatan agama. Dihubungkan dengan pasal 25 piagam, cakupan persatuan itu menjadi
lebih luas. Dalam pasal yang disebut terakhir dinyatakan bahwa kaum yahudi adalah
satu umat yang paralel (berdampingan) dengan kaum mukminin. Dimasukkannya
golongan yahudi di dalam persatuan hidup bersama menunjukkan bahwa Muhammad
saw tidak bermaksud mendirikan Negara yang esklusif bagi kaum muslimin.
Dalam Al-Qur‘an disebutkan ―wahai ahli kitab marilah [bersatu] pada
perkataan yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah
dan kita tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu apa pun…‖ 77 Kesamaan dalam
ber-Tuhan itu diserukan oleh Nabi Muhammad saw kepada golongan yahudi dan
nasrani. Analog dengan kesamaan ini, kalimat ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖ dalam
UUD 1945, agaknya merupakan kalimatin sawa‟in (―kata yang sama‖) yang secara
politis, menjadi titik temu sekaligus disepakati oleh golongan Islam dan Kristen dalam
rumusan UUD 1945, yang selanjutnya diterima oleh golongan-golongan yang lain. M.
Quraish Shihab mengemukakan: ―kita bersyukur bahwa dalam Negara pancasila ini,
kita telah menemukan satu bentuk kata sepakat, yakni bahwa semua warga Negara
Indonesia telah menerima pancasila sebagai pedoman, penuntun, dan pegangan hidup
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Deliar noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983)
cet.pertama, hlm. 141.
Montgomery Watt, Muhammad at Medina, op. cit., hlm. 28
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bagi sikap dan tingkah laku kehidupan bermasyarakat dan bernegara‖. 78
Pasal 1 UUD 1945 menyatakan ―Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik.‖ Pada pasal 26 ayat (1) disebutkan ―yang menjadi warga Negara.‖
Dua pasal tersebut menganut prinsip persatuan atas dasar kesamaan wilayah dan
hukum Indonesia. Kata umat sebagai kelompok manusia karena kesamaan agama, di
dalam UUD 1945 tidak tersurat tetapi tersirat di dalam ayat (2) pasal 29 yang berbunyi
―negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.‖ Bendera
merah putih (pasal 35) dan bahasa Indonesia (pasal 36) adalah simbol dan perekat
persatuan lainnya.
Pasal-pasal piagam Madinah dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebutkan di
atas menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip, yaitu prinsip kesatuan.
Perbedaannya, di dalam piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya
persatuan intern umat islam yang didasarkan pada kesatuan agama, disamping
persatuan dengan golongan-golongan lain.
Pasal 2 piagam Madinah menyebutkan kata ―Muhajirin‖, sebutan bagi semua
orang Quraysy Makkah yang telah masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Dinyatakan
bahwa golongan ini berpegang pada kebiasaan lama mereka, berupa kebiasaan
membayar diat dan tebusan tawanan secara gotong-royong di lingkungan keluarga atau
kelompok suku. Kebiasaan yang baik ini, secara formal dilestarikan dalam piagam.
Pelaksanaan pembayaran itu dilakukan secara baik dan adil. Pelestarian kebudayaan
yang baik tersebut senada dengan maksud pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan
―pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.‖
Setelah unsur muhajirin dari golongan kaum mukminin-muslimin disebutkan
delapan pasal berikutnya (3-10) yang menyebutkan, secara eksplisit, nama kelompokkelompok mukminin-muslimin dari unsur anshar, 79 yang terdiri dari suku-suku dari
dua kabilah besar ‗Aws dan khazraj. Merka adalah bani ‗Aws, bani sa‘idah, bani hars,
bani jusyam, bani njjar, bani ‗amr ibn ‗Aws, Bani Nabit ban Bani ‗Aws. Yang dimaksud
dalam kedelapan bani tersebut adalah mereka yang sudah masuk Islam. Yang beragama
yahudi dari dari bani-bani ini disebutkan pada pasal-pasal lain, yang nanti akan
dijelaskan.
Ketentuan yang berlaku bagi para anggota bani-bani tersebut sama dengan
ketentuan yang berlaku bagi golongan muhajirin. Ditetapkan bahwa mereka berhak
meneruskan kebiasaan baik berupa bahu- membahu dalam pembayaran diat dan
tebusan tawanan, yang pelaksanaanya harus dilakukan secara baik dan adil. Berupa
bahu-membahu dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan, yang pelaksanaannya
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Di dalam Al-Qur‘an, lihat Muhammad Fuad ‗Abd al-Baqi, Al-Mu‘jam al-muhafras
li‘Alfazh Al-Qur‘an Al-Karim (Bairut: Dar al Fikr, 1987) hlm. 80. Kata ummah dan umam
tersebut mengandung arti dan cakupan populasi yang berbeda-beda. Beberapa arti dan
cakupan populasinya antara lain: mahluk yamg mencakup seluruh manusia (Q. 2:213),
golongan atau kelompok manusia (Q. 2:141), kelompok manusia beriman (Q. 2:143),
seorang manusia (Q. 16:120). Di dalam piagam Madinah kata ummah digunakan untuk
menyebut kelompok manusia beriman menurut agama samawi yaitu umat islam (pasal 1)
dan umat yahudi (pasal 25).
Q. 3:64
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harus dilakukan secara baik dan adil.
Penyebutan nama kelompok atau golongan secara eksplisit tidak dikenal dalam
UUD 1945. Tetapi UUD mengakui adanya golongan-golongan di kalangan bangsa
Indonesia. Pasal 2 menyebutkan ―… tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing…‖ yang disebut terakhir menunjukkan pengakuan negara, secara tidak
langsung, atas kelompok atau golongan warga negara Indonesia karena kesamaan
agama.
Pemikiran politik orang-orang Arab pada zaman Muhammad, menurut Watt,
berpusat pada konsep suku. Hakikat suku adalah grup yang berdasar hubungan darah
80
. Penyebutan nama-nama kelompok atau golongan di dalam piagam Madinah,
agaknya merupakan hal yang dipandang sangat perlu, sesuai kondisi zaman. Waktu itu
rasa kesukuan kuat sekali, dan sebelum Muhammad saw mengambil inisiatif persatuan,
belum tumbuh rasa persatuan untuk membangun masyarakat politik. Penyebutan namanama kelompok dan golongan dalam rangka usaha mewujudkan persatuan dan
kesatuan yang lebih luas itu, tampaknya dapat membangkitkan sikap berlomba untuk
turut serta dalam memperoleh manfaat dalam persatuan baru, yang mengakomodasi
kemajemukan itu. Lain halnya kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan. Rasa
persatuan waktu itu sudah tumbuh dan sangat kuat yang tertuju kepada terwujudnya
Negara Indonesia merdeka. Hal ini terbukti, misalnya dari sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928, yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan,
Indonesia.
Penyebutan nama-nama suku dalam Piagam Madinah dan disebutkannya
beberapa adat yang berlaku di lingkungan suku-suku dan membolehkan adat yang
dianggap baik berjalan terus. Yang disebut terakhir ini, agaknya menjadi dasar yang
konkret bagi ulama ushul Fiqh untuk membuat kaidah :‖adat dapat menjadi sumber
hukum‖. 81
Pasal 11 memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan
sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar diat atau
tebusan tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Mereka perlu
membantu mengatasi kesulitan itu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama
mukmin dalam mengatasi kesulitan. Pasal 12 berisi larangan bagi setiap mukmin untuk
menjadikan mawla 82 (sekutu) orang mukmin lain sebagai sekutunya, kecuali diizinkan
oleh mikmin yang telah mempunyai hubungan persekutuan itu. Ketentuan ini
merupakan salah satu sikap paling menghormati sesama mukmin guna menghindarkan
kemungkinan terjadinya silang sengketa. Keharusan saling menolong antarsesama
mukmin disebutkan lebih lanjut, antara lain, pada 15 dan 19.
Kerja sama dan solidaritas antarsesama mukmin itu sangat ditekankan dalam
Piagam Madinah. Sebagai kelompok inti, tekanan seperti itu agaknya mutlak perlu,
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sebagai usaha menuju keberhasilan pembentukan masyarakat politik Madinah.
Sikap anti terhadap kejahatan disebutkan pada pasal 13. Kaum mukminin
harus menentang siapa saja yang melakukan perbuatan makar, berupa tindakan
berontak, zalim, khianat, permusuhan, dan merusak. Kekompakan anti terhadap
kejahatan itu ditunjukkan kepada setiap pelaku kriminalitas, sekalipun ia anak sendiri.
Oleh Montgomery Watt dikatakan sebgai sikap ―yang paling revolusioner‖. 83 Hal ini
benar karena sebelum itu, berlaku asas fanatisme (ash-abiyah) kelompok, ―belalah
saudaramu sekalipun zalim atau terzalimi.‖ Persamaan dihadapan hukum, sikap adil
dan tanpa pandang bulu ditekankan pada pasal ini, seperti pasal 15, 16, 22, 23, 24, 37
dan 40. Ketegasan anti kejahatan itu diperkuat dengan pasal 21 yang menyatakan
bahwa orang mukmin yang membunuh mukmin lain dan cukup bukti atas
kesengajaannya harus di-qishash (dihukum secara setimpal, yaitu dihukum mati).
Kaum mukminin harus kompak menegakkan ketentun hukum ini. Hukuman dapat
diganti dengan diat apabila keluarga terbunuh rela melepaskan tuntutan hukuman kisas.
Pasal 14 memuat ketentuan, hukuman kisas tidak berlaku bagi seorang
mukmin yang membunuh orang kafir, dan orang mukmin dilarang membantu orang
kafir yang bermaksud membunuh orang mukmin. Derajat orang mukmin, menurut
pasal ini, dibedakan dan dipandang lebih tinggi dari orang kafir. Namun demikian tidak
berarti mukmin pembunuh kafir bebas dari tuntutan hukuman. Hukuman diat tetap
berlaku baginya, jika kafir yang dibunuh itu kafir zim-miyy.84
Pasal 22 berisi larangan bagi orang mukmin membantu dan melindungi pelaku
kejahatan. Membantu atau melindungi pelaku kejahatan adalah perbuatan buruk.
Pelakunya diancam laknat dan murka Allah ( di akhirat). Penyesalan (di hadapan
manusia) dan penebusan kesalahannya dengan harta tidak dapat diterima. Macam
hukuman baginya tidak ditentukan. Agaknya diserahkan penentuannya kepada hakim,
berupa ta‟zir.
Penyebutan macam-macam kejahatan seperti yang disebut dalam Piagam
Madinah tidak terdapat dalam UUD 1945. Dalam pasal 27 UUD disebutkan ―segala
warga Negara bersamaam kedudukannya di dalm hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ‖ di antara
sikap menjunjung hukum adalah menaati peraturan-peraturan yang dibuat atas dasar
UUD, antara lain, tidak melanggar larangan melakukan tindakan kejahatan yang diatur
di dalam hukum pidana di Indonesia.
Hukuman kisas yang disebut dalam Piagam Madinah ada kesamaannya dengan
hukuman mati yang disebut di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia. Kesamaan itu terletak pada ―menghilangkan nyawa‖ si pelaku kejahatan.
Dalam Piagam Madinah dikenal lembaga ―maaf‖ yang diberikan oleh keluarga
terbunuh. Pembunuh yang dimaafkan terlepas dari hukuman kisas, tetapi harus
memenuhi hukuman penggantinya, yaitu diat, ―maaf‖ seperti itu tidak disebut dalam
UUD 1945.
Masalah perlindungan, secara ekplisit, ditentukan pada pasal 15. ―jaminan
Allah adalah satu,‖ demikian disebutkan pada pasal ini. Kata Allah disini dimaksudkan
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untuk menyebut kekuasaan umum atau perlindungan oleh Negara, sedang kata satu
berarti meliputi semua orang yang harus dilindungi. 85
Dalam UUD 1945 prinsip perlindungan dinyatakan pada alinea ke-4
pembukaan UUD. Disebutkan bahwa ―… pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ….‖
Penjabarannya, antara lain tertuang dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa semua
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
Golongan yahudi, secara eksplisit disebutkan dalam Piagam Madinah pada
pasal 16, 24, 25-35, 37, 38, dan 46. Secara implisit golongan ini disebutkan pada
beberapa ayat yang lain. Pasal 16 menyatakan bahwa orang yahudi yang mengikuti
atau bergabung ke dalam kesatuan hidup bersama kaum muslimin berhak memperoleh
pertolongan dan dukungan. Pada pasal 46 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban
golongan yahudi itu sama seperti yang dimiliki warga piagam lainnya.
Pasal 25-33 menyebutkan secara jelas kelompok-kelompok Yahudi, yaitu:
Yahudi Bani ‗Awf, Yahudi Bani al-Najjar, Yahudi Bani al- Hars, yaudi Bani Sa‘idah,
Yahudi Bani Jusyam, Yahudi Bani al-‗Aws, Yahudi Bani Sa‘labah, Yahudi suku Jafnah,
dan Yahudi Bani al- Syuthaybah. Pasal 34 dan 35 menyatakan, bahwa sekutu-sekutu
Sa‘labah dan karib-kerabat yahudi berkedudukan seperti orang yahudi.
Tiga kelompok yahudi pendatang tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak
disebutnya nama tiga kelompok yahudi (Bani Qaynuqa‘, Bani Qurayzyah Bani Nadir)
di dalam Piagam, menurut Watt, mengherankan. Tetapi ia menganggap ketiga
kelopmpok yahudi itu termasuk dalam Piagam, dengan alasan bahwa Muhammad
mengelompokkan orang-orang yahudi tersebut ke dalam suku-suku arab menurut
daerah tempat mereka berada. 86 Barokat Ahmad mengatakan penjelasan Watt itu tidak
meyakinkan. 87 Dua kabilah yahudi, yakni Bani Qurayzhah dab Bani Nadir,
menurutnya, tidak pernah terikat perjanjian dengan Muhammad pada permulaan hijrah.
88
Mereka sebenarnya terikat perjanjian sendiri.
Pasal 16, 24, 35, 37, dan 38 menyebut kata yahudi bersifat umum. Pasal 16,
pasal yang pertama menyebut kata Yahudi, menyebutkan bahwa ―sesungguhnya kaum
yahudi yang mengikuti kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan…‖
Dengan memperhatikan pasal-pasal piagam yang menyangkut yahudi, penulis
menduga bahwa kata yahudi yang secara umum disebut beberapa kali dalam piagam
dimaksudkan mencakup semua yahudi, termasuk yahudi Bani Qaynuqa‘, Bani
Qurayzhah dan Bani Nadir. Penyebutan nama ketiga kelopmpok yahudi tersebut secara
eksplisit memang tidak perlu, karena anggota tiga kelompok itu homogen, hanya terdiri
dari orang-orang yang beragama yahudi. Nama Khazraj dan Aws sebagai kabilah besar
Arab Madinah pun tidak disebut. Sekalipun tidak disebut secara eksplisit, kedua
kabilah besar arab itu termasuk warga piagam, sama halnya dengan ketiga kabilah
Yahudi tersebut.
Pernyataan Barokat Ahmad bahwa yahudi Bani Qurayzhah dan Bani Nadir
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tidak pernah terikat perjanjian dengan Muhammad saw pada permulaan hijrah, patut
dipertanyakan. Sebab tampaknya, penyataan itu kurang berdasar fakta. Memperhatikan
fakta-fakta yang disebutkan dalam kitab Tarikh al-Umam wa al-Muluk susunan AlThabari, agaknya cukup jelas bahwa kedua kabilah yahudi tersebut sudah terikat
perjanjian dengan kaum muslimin di bawah pimpinan Muhammad saw sejak
permulaan hijrah. 89
Pada pasal 24 disebutkan salah satu kewajiban kaum yahudi, yaitu bersamasama mukminin menanggung biaya perang. Golongan yahudi, seperti disebut pada
pasal 25, merupakan satu umat bersama mukminin. Mereka bebas memeluk agama
mereka sebagaimana halnya dengan kaum muslimin. Kebebasan beragama ini
termasuk hak dasar (hak asasi) manusia yang secara eksplisit disebut dalam Piagam
Madinah, di samping hak asasi lainnya, sepertihak hidup secara aman (pasal 15, 40, 45,
47).
Penyebutan nama yahudi dan kelompok-kelompoknya di dalam Piagam
menunjukkan bahwa Muhammad saw bersama mukminin-muslimin tidak berkehendak
membangun masyarakat politik yang eksklusif bagi orang-orang Islam. Nurcholish
Madjid mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman Islam dalam sejarah, dapat
ditegaskan bahwa agama Islam dalam keasliannya tidak memaksakan atau
memperjuangkan suatu sistem-politik yang eksklusif. Muhammad saw bersama kaum
yang menerima risalah kerasulanNya dengan jelas dan tebuka serta secara formal,
membangun masyarakat politik bersama golongan penganut agama lain, khususnya
yahudi. Pasal 20 menyebut ―musyrik‖. Penyebutan orang musyrik dalam piagam
mengandung arti bahwa orang musyrik pun mempunyai hak hidup di dalam
masyarakat politik yang dibangun itu. Dasar tauhid yang ditegakkan oleh negara,
sesuai ketentuan tidak ada paksaan dalam agama, tetap menjamin hak hidup pemeluk
agama lain, termasuk orang musyrik sekalipun. Tampaknya perlu dibedakan antara
dasar negara yang monoteistis dengan kebebasan beragama. Dalam negara yang
monoteistis mungkin saja ada warganya yang politeistis , seperti terjadi pada awal
berdirinya negara Madinah.
Dalam hadist yang artinya dikutip dalam halaman 61 disebutkan bahwa
penduduk Madinah, dilihat dari agama, terdiri dari golongan muslimin, musyrikin, dan
yahudi. Musyrikin Madinah tidak dimasukkan sebagai musuh, karena mereka tidak
memusuhi Muhammad saw dan kaum muslimin. Mereka kemudian masuk Islam
secara berangsur, setelah sebelumnya secara politis berada di bawah kepemimpinan
Muhammad saw.
UUD 1945 mengakui adanya golongan-golongan (pasal 2 ayat 1), termasuk
golongan penduduk karena kesamaan agama (pasal 29 ayat 2). Penyebutan nama-nama
kelompok atau nama golongan, yang secara jelas tercantum dalam Piagam Madinah,
dalam UUD 1945 tidak ada. Sesuai pokok pikiran persatuan yang terkandung dalam
pembukaan dan pasal 1 ayat (1) UUD, dalam UUD 1945 tidak terbayang sama sekali
keinginan mendirikan masyarakat politik yang eksklusif untuk golongan tertentu atau
sebagian rakyat Indonesia. Malahan sebaliknya, demi persatuan yang utuh dilakukan
kompromi-kompromi dalam proses pembentukan UUD 1945.
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Perdamaian disebutkan pada pasal 17 dan 45. Pada pasal 17 ditentukan,
perdamaian yang dilakukan mukminin itu satu, artinya harus didukung oleh semua
mukminin. Orang mukmin dilarang mengadakan perdamaian tanpa sepengetahuan dan
turut serta mukmin yang lain. Pasal 45 menetapkan ajakan berdamai perlu disambut
dan perdamaian yang disepakati harus dipatuhi. Masing-masing pihak harus
melaksanakan kewajiban yang menjadi beban tanggung jawabnya. Suatu perkecualian
disebutkan pada pasal ini. Berdamai dengan penyerang ajaran agama dilarang. Dalam
soal agama, agaknya, tetap dipegang teguh ―bagimu agamamu dan bagiku agamaku.‖
90

Pentingnya perdamaian, dalam UUD 1945 disebutkan secara jelas pada alinea
ke-4 pembukaan. Dinyatakan bahwa Negara Indonesia ―… ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial ….‖ Pada pasal 11 dirumuskan ―presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
dan perjanjian dengan negara lain.‖ UUD 1945 dan Piagam Madinah sama-sama jelas
dan tegas dalam merumuskan perdamaian.
Kerja sama dalam peperangan disebutkan pada pasal 18 dan 19. Pasukan harus
saling bahu-membahu dalam pertempuran. Tentara mukminin harus menyerang pihak
musuh yang menewaskan anggota pasukan Islam dalam peperangan di jalan Allah.
Rumusan tentang kerja sama pasukan dalam peperangan, secara tersurat, tidak
terdapat dalam UUD 1945. Secara tersirat hal itu terkandung dalam alinea ke-2
pembukaan yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan.
Pada pasal 30 ayat (1) dirumuskan ―tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pembelaan Negara.‖ Untuk keberhasilan perjuangan dan pembelaaan
negara, salah satu aspek penentunya adalah kekompakan angkatan bersenjata dalam
mengahadapi musuh, teristimewa dalam medan pertempuran.
Prinsip penyelesaian perselisihan dan peristiwa pelanggaran ditentukan pada
pasal 23 dan 42. Jika terjadi perselisihan (yang tidak dapat diselesaikan di lingkungan
suku atau kelompok) diselesaikan nmenurut hukum Allah dan keputusan Muhammad
saw. (pasal 23) pasal-pasal tersebut mengandung konsep penuntunan dan penetapan
sanksi bagi pelaku kejahatan atau perselisihan melalui peradilan. 91
Ketentuan kedua pasal tersebut selain menentukan prinsip penyelesaian
peristiwa dan perselisihan, menunjukkan supremasi ketentuan (syariat) Allah.
Mengembalikan penyelesaian kepada Allah dan Muhammad saw bukan hanya berlaku
bagi kaum muslimin tetapi yahudi juga sepakat tentang hal ini.92 Pemutus terakhir,
demikian pendapat Deliar Noer, menurut piagam madinah adalah Allah dan
Muhammad saw tempat memulangkan semua persoalan. Hal ini, menurutnya bukan
saja termasuk penting, melainkan yang terpenting. 93 Penyelesaian perselisihan dan
peristiwa, termasuk tindak pidana, menurut UUD 1945 menjadi wewenang mahkamah
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agung dan lain – lain badan kehakiman (pasal 24 ayat 1). Hukum yang digunakan
untuk mengadili sengketa atau peristiwa itu adalah hukum yang dibuat atas dasar dan
yang dinyatakan berlaku oleh pasal II aturan peralihan UUD 1945. Yang disebut
terakhir adalah peraturan perundang – undangan lama (yang berlaku pada masa
kolonial) yang belum diganti atau dicabut.
Biaya peperangan ditanggung bersama oleh golongan muslimin dan yahudi.
Ketentuan ini terdapat pada pasal 24,37 dan 38. Ketiga pasal ini menentukan
bahwa kaum yahudi bersama kaum mukminin menanggung biaya peperangan. Pada
pasal 37 ada ketentuan tambahan bahwa golongan yahudi dan muslimin perlu saling
membantu dalam menghadapi musuh warga piagam, saling memberi saran dan nasihat,
serta setia dan tidak boleh khianat.
Sesuai kondisi zamannya, Piagam Madinah secara khusus menentukan beban
pembiayaan perang. Semua warga Madinah, beragama Islam maupun yahudi,
berkewajiban menangguang biaya perang itu. UUD 1945 tidak memuat ketentuan
khusus seperti itu. Biaya perang, termasuk didalamnya anggaran angkatan bersenjata,
dimasukkan ke dalam biaya negara secara umum. Cara penetapannya diatur pada bab
VIII, ―Hal keuangan‖. Dalam bab ini, antara lain dinyatakan, anggaran pendapatan dan
belanja ditetapkan tiap – tiap tahun dengan undang – undang. Segala pajak untuk
keperluan negara berdasarkan undang – undang.
Kedua konstitusi, dalam hal belanja negara, mempunyai kesamaan bahwa
pungutan kepada warga atau rakyat ditentukan dengan peraturan, dan warga Negara
berkewajiban membiayai beban belanja Negara.
Pasal 36 memuat beberapa ketentuan. Untuk maju kemedan perang harus ada
izin dari Muhammad saw. Seseorang tidak tercegah untuk menuntut balas luka atas
dirinya akibat kejahatan orang lain. Barang siapa membunuh, hukuman akan menimpa
diri dan keluarganya (dalam hal pembayaran diat). Membunuh karena terpaksa tidak
dapat dihukum. Pasal ini menentukan salah satu wewenang Muhammad saw. Yakni
memberi izin berperang. Untuk maju kemedan perang, tampaknya, pertimbangan –
pertimbangan khusus, baik mengenai diri orang yang ingin ikut perang, maupun untuk
sekuriti pada umumnya.
Dalam pasal 10 UUD 1945 presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas
Angakatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 menentukan ―Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang… ― kedua konstitusi
mempunyai prinsip yang sama bahwa penentuan dan izin perang berada pada pimpinan
tertinggi Negara.
Status Madinah ditentukan pada Pasal 39. Lembah Yasrip, demikian sebutan
pada pasal ini, adalah ―haram” bagi warha Piagam. Sebagai tanah “haram” (suci),
Madinah harus dijaga kehormatannya. Warga Madinah berkewajiban mempertahankan
dan menjaga kesuciannya. Seluruh warga Madinah perlu saling bahu – membahu
melawan penyerang Yasrib (Pasal 44). Wilayah kota Madinah adalah wilayah Negara
Madinah pada awal berdirinya, sekaligus ibukota Negara. Sesuai keadaan zaman, masa
itu belum ada batas – batas negara secara jelas. Namun, dengan disebutkannya kota
madinah dalam Piagam, hal ini membuktikan telah adanya wilayah yang sepenuhnya
dikuasai oleh Muhammad saw. Selaku pemerintah yang berdaulat. Hal ini sangat
berbeda dengan Negara Indonesia yang sejak berdirinya, mencakup seluruh ―tumpah
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darah Indonesia‖ dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, karena
ibukota negara tertulis pada ayat 2 pasal 2 UUD, tetapi tidak disebutkan kota apa yang
menjadi ibukota negara.
Pasal 40 dan 41 mengatur hubungan bertetangga. Tetangga diperlakukan
seperti diri sendiri, sepanjang ia tidak melakukan tindakan yang merugikan atau
khianat (Pasal 40). Ketentuan khusus diberikan kepada tetangga wanita. Izin keluarga
diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap tetangga wanita (pasal 41). Yang
terakhir ini, tampaknya guna menghindarkan fitnah yang mungkin terjadi. Di dalam
UUD 1945 tidak ada ketentuan khusus yang mengatur huhungan bertetangga. Hal ini
agaknya masuk kedalam prinsip persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Di dalam Piagam Madinah beberapa kali disebutkan bahwa perbuatan jahat
akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman yang akan menimpa diri dan keluarga
pelaku kejahatan. Hal ini disebut pada pasal 24, 31, dan 36. Pada pasal 46 disebutkan
―suatu tindakan akan membawa akibat kecuali atas diri pelaku.‖ Jika isi pasal-pasal
tersebut dihubungkan dengan tanggung jawab keluarga dalam membayar diat (lihat
pasal 2-10), dapat dipahami bahwa hukuman dalam bentuk materi menjadi beban
keluarga. Tetapi hukuman fisik, seperti kisas, hanya berlaku bagi diri si pelaku.
Ketentuan terakhir ini sangat penting artinya bagi jaminan keselamatan orang yang
tidak berbuat salah. Hal ini berbeda dengan kebiasaan suku-suku Arab sebelumnya,
yaitu bila terjadi pembunuhan, semua anggota suku pihak pembunuh menjadi sasaran
tuntutan pembalasan. Montgomery Watt mengatakan, yang penting dan menonjol dari
sistem keamanan seperti itu adalah hubungan dengan konsep proteksi. Solidaritas
kelompok keluarga mempunyai arti bahwa setiap anggota terjaga oleh kelompoknya. 94
Ketentuan dalam UUD 1945 dalam hal hukum bersifat sangat umum. Ayat (1)
pasal 27 menyatakan ―segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.‖ Penjabaran tentang hukum dan hukuman atas pelaku pelanggaran
hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD.
Bersikap baik, adil, dan takwa mendapat tekanan tersendiri. Pasal 2-10
menyebutkan, pelaksanaan pembayaran diat dan tebusan tawanan dilakuakan dengan
baik dan adil. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang takwa dan berada pada
petunjuk yang baik dan mantap (pasal 19). Berkali-kali disebut bahwa kabaikan
berbeda dari dosa (khianat). Pada pasal 41, dinyatakan bahwa Allah adalah pelindung
orang yang baik dan takwa.
Rumusan keharusan bersikap baik, adil dan takwa yang ditunjukkan kepada
seluruh rakyat Indonesia, dalam UUD 1945, tidak ada. Secara eksplisit, yang ada
adalah ungkapan ―sebaik-baiknya dan seadil-adilnya‖ yang harus diucapkan Presiden
dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya. Pada pasal 9 dicantumkan kalimat
sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang di dalamnya tertulis ‖… akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik
Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya….‖ Kata takwa tidak tertulis.
Kata ini tampaknya, yang tertulis pada pasal 9 dan 29.
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Prinsip-prinsip Umum
Dari analisis pasal demi pasal seperti diuraikan di atas, dapat ditarik prinsip umum atau
pokok-pokok pikiran berikut.
Monoteisme
Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam mukadimah, pasal 22, 23, 42,
dak akhir pasal 47. Pada UUD 1945 konsep monoteisme terkandung dalam sila
pertama Pancasila, pasal 9 dan 29.
Persatuan dan Kesatuan
Hal persatuan dan kesatuan dalam Piagam Madinah ditentukan dalam pasal 1, 15, 17,
25, dan 37. Pada UUD 1945 disebutkan dalam sila ketiga Pancasila, pasal 1 ayat (1),
pasal 35 dan 36.
Persamaan dan Keadilan
Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 40, Piagam Madinah mengandung konsep persamaan
dan keadilan. Konsep persamaan dan keadilan dalm UUD 1945 terkandung dalam sila
kelima Pancasila, pasal 27, 31, 33, dan 34.
Kebebasan beragama
Secara tersurat, kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25 Piagam Madinah, dan
dalam UUD 1945 disebutkan pada pasal 29 ayat (2).
Bela Negara.
Hal tersebut tersurat dan tersirat dalam pasal 24, 37, 38, dan 44 Piagam Madinah.
Dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 30.
Pelestarian adat yang baik
Pasal 2-10 Paiagam Madinah dengan jelas menyebutkan nama macam-macam
kelompok dan adat (kebiasaan) baik mereka yang boleh dijalnkan terus, yaitu gotongroyong dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan. Dalam UUD 1945 pelestarian
adat yang baik termasuk ke dalam kebudayaan nasional yang disebutkan pada pasal 32.
Di dalam penjelasan UUD, pasal ini antara lain diberi penjelasan ―kebudayaan lama
dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh
Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.‖
Supremasi syariat
Dalam Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut
ketentuan Allah dan keputusan Muhammad saw (pasal 23 dan 42). Dalam UUD 1945
tidak terdapat rumusan seperti itu. Keberlakuan hukum agama adalah konsekuensi
logis dari pengalaman sila pertama pancasila dan pasal 29 UUD 1945.
Politik damai dan proteksi
Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15, 17, 36, 30, 40, 41, dan
47, dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada pasal 45 Piagam Madinah.
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Dalam UUD 1945, politik perdamaian disebutkan dalam pembukaan, pasal 11, dan
pasal 13.
Dilihat dari format, isi pasal demi pasal dan prinsip-prinsip umum atau pokokpokok pikiran yang diuraikan pada bab ini ternyata banyak kesamaan antara Piagam
Madinah dan UUD 1945. Dalam hal format, banyak kata atau kalimat yang isinya
sejalan. Kata Allah misalnya, terdapat pada keduanya yang menunjukkan keesaan
Tuhan dan monoteisme. Sila pertama pancasila ―Ketuhan Yang Maha Esa‖ dan bab XI
yang berjudul ―agama‖ yang tertulis dalam UUD 1945 menunjukkan kesamaan UUD
1945 dengan Piagam Madinah dalam hal hubungan antara agama dan Negara.
Perbedaan agama Negara dalam Piagam Madinah adalah agama Islam, sedangkan
agama dalam UUD 1945 tidak khusus Islam. Kedua konstitusi menganut paham agama
tidak terpisah dari urusan Negara. Meskipun demikian keduanya, secara eksplisit samasama tidak mencantumkan kata ―islam‖ di dalam Piagam Madinah memberikan
pengertian bahwa di dalam konstitusi tidak harus disebut nama agama (Islam). Jika
agama mengharuskannya, tentu kata tersebut tertulis di dalam Piagam Madinah.
Analisis pasal demi pasal menunjukkan banyak sekali kesesuaian prinsip
anatara Piagam Madinah dengan UUD 1945. Asas tauhid (monoteisme), persatuan dan
kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela Negara, pelestarian adat
yang baik, dan politik damai sama-sama terdapat di dalam keduanya. Perlu segera
ditambahkan bahwa dalam formulasi dan rincian memang berbeda. Namun yang
penting dilihat, dalam prinsip terdapat kesamaan-kesamaan dan tidak adanya
pertentangan itu menjadi pertimbangan umtuk menentukan sifat UUD 1945.
Dari kenyataan tersebut agaknya cukup beralasan untuk membenarkan
pernyataan Nurcholish Madjid bahwa ―bunyi naskah Konstitusi [Piagam Madinah] itu
sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun
mengagumkan.‖95 Sebaliknya, UUD 1945, yang dibentuk pada abad modern,
mempunyai sifat dan isi yang sejalan dengan Piagam Madinah, naskah politik yang
dibuat oleh Muhammad saw yang berfungsi ganda, sebagai pemimpin masyarakat
politik dan sebagai Rasul Allah. Dengan kata lain sebagai pemegang kekuasaan
temporal dan sebagai penyampai risalah serta pemimpin spiritual.
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam Madinah itu, 96 tampaknya,
merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur‘an yang berkaitan dengan
pembinaan kehidupan masyarakat politik. Pernyataan ini baru dapat dipastikan apabila
prinsip-prinsip yang terkandung dalam dalam Piagam Madinah itu dibandingkan dan
dinilai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur‘an. Hal ini memerlukan
penelitian tersendiri. Sementara itu dilihat dari kemaksuman Nabi Muhammad saw
agaknya dapat dipatikan bahwa prinsip-prinsip yang dikehendaki Allah dalam AlQur‘an. Prinsip-prinsip itulah yang oleh Montgomery Watt disebut ―potensi-potensi
politik dari ide-ide Al-Qur‘an,‖97 yang direalisasikan oleh Muhammad saw.
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Dasar-dasar dan prinsip-prinsiplah, menurut Harun Nasution, yang diperlukan
sebagai pegangan umat Islam dalam ―mengahadapi perkembangan zaman dalam
mengatur masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman.‖98 Masyarakat politik yang dibina
oleh Muhammad saw di Madinah merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang di
dalamnya prinsip-prisip tersebut diterapkan. Masyarakat tersebut bukan bentuk
masyarakat baku dalam islam. Dengan kata lain, sistem yang terkandung dan berlaku
pada masyarakat politik Madinah itu bukan merupakan satu bentuk dari berbagai
bentuk masyarakat islam. Suatu sistem mempunyai kecenderungan statis, sedangkan
masyarakat bersifat dinamis. 99 Satria Efendi M. Zein berpendapat: ‖Dinamika hukum
Islam adalah terletak pada pertemuan antara keluwesan sumber hukum itu, dengan
dinamika dan kreatifitas pengikutnya.‖100 Yang penting, dalam bentuk bagaimanapun,
prinsip-prinsip yang disebutkan di atas itu melandasi kehidupan masyarakat Islam yang
bersangkutan. Perwujudannya dan rinciannya bisa berbeda-beda, sesuai kondisi tempat
dan masa serta tuntutan kemajuan zaman.
Simpulan
Terdapat persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dengan UUD
1945. Persamaannya adalah pokok pikiran monoteisme, persatuan dan kesatuan,
persamaan, keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik,
keberlakuan hukum agama, dan politik damai. Sementara perbedaannya terletak pada
rumusan kedudukan syariat Islam dan penekanan sikap baik dan takwa. Dalam Piagam
Madinah kedudukan hal-hal tersebut lebih jelas dibanding dengan ungkapan dalam
UUD 1945. Juga terdapat perbedaan lain bahwa ada hal-hal yang disebut pada Piagam
Madinah tidak disebut dalam UUD 1945, dan demikian pula sebaliknya.
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AKTUALISASI PENDIDIKAN KETELADANAN
DALAM MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA
Oleh,
Maimun, S.Pd,MA.101
Abstrak
Kehidupan masyarakat didorong oleh landasan ide dasar untuk memperjuangkan
kehidupannya. Ide dasar itu disebut sebagai ideologi, yang dinyakini oleh suatu
masyarakat atau kelompok sebagai kosep ideal untuk diperjuangkan. Di dunia ini,
terdapat dua tipe dasar ideologi, yaitu terbuka dan tertutup, dan setiap negara
didasarkan pada kenyakinan ideologi yang terus dilestarikan. Namun, selain ideolgi
negara, juga terdapat ideologi lain yang yang hidup dalam diri individu yang kita sebut
sebagai ideologi personal, dan hidup dalam kelompok atau kita sebut dengan ideologi
komunal. Ideologi radikal sebagai bentuk akumulasi dari kepercayaan atas idiologi
personal yang sengaja dikembangkan dan dinyakini sebagai suatu kebenaran, sehingga
ideologi ini menjadi ideologi komunal yang secara sengaja terus dikembangkan dan
diperjuangkan oleh kelompok yang menyakininya. Ideologi kelompok tersebut
bertentangan dengan pancasila sebagai ideologi negara, dan cara-cara yang dilakukan
untuk memperjuangkan ideologi tersebut telah mengancam kehidupan masyarakat serta
keutuhan negara. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya yang
dilakukan untuk meredam ideologi radikal melalui pendidikan keteladanan. Dengan
pendekatan deskripsi, tulisan ini mengadopsi rujukan kepustakaan yang disandingkan
dengan realitas. Selain observasi pada realitas yang ada, tulisan ini juga disadurkan
rujukan pustaka dengan mengangkat ideologi negara sebagai konsensus nasional dan
juga menjadi pembanding terhadap ideologi personal dan komunal yang dinyakini dan
diperjuangkan oleh sebagian kelompo. Akhir dari tulisan ini penulis menyarankan perlu
adanya optimalisasi dan aktualisasi pendekatan keteladanan sebagai upaya untuk
meredam ideologi radikal di Indonesia yang berpotensi hidup dan berkembang dalam
masyarakat, terutama sekali wilayah-wilayah yang masih kental dengan kebudayaan
etno nasionalis, seperti Aceh, papua, Kalimantan dan beberapa kawasan lain yang ada
di sumatera dan bahkan wilayah pulau jawa, dan juga organisasi-organisasi masyarakat
lainnya yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Aktualisasi, Ideologi, radikal.
Pendahuluan
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia dihadapkan pada dua
aspek. Pertama, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mudah dijadikan
destinasi bagi orang asing, terlebih lagi di era global dan penuh dengan keterbukaan.
Keterbukaan tersebut juga telah terbangun hubungan secara lebih intend an komplek,
baik dalam bidang bisnis, wisata dan juga pendidikan. Konsekuensi dari terbangunnya
hubungan tersebut lebih memberikan keuntungan sepihak, yaitu keuntungan bagi orang
101

Dosen tetap pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.

255

asing. Kenyataan ini dapat dilihat dari contoh hubungan antara Indonesia dengan
Rusia, Amerika, Cina dan juga beberapa negara lainnya.102 Terkadang, bukan hanya
alat-alat industri yang kita impor, bahkan garam-pun masih kita impor dari negara lain.
Padahal kalau kita bandingkan dalam aspek Sumberdaya Alam (SDA), Indonesia lebih
unggul dari negara lain, hanya saja masih kurang dalam aspek Sumberdaya Manusia
(SDM). Konsekuensi dari hubungan yang tidak adil ini telah mendorong lahirnya
kecemburuan sosial dari masyarakat tempatan yang kalah dalam persaingan, sehingga
memunculkan berbagai bentuk manifestasi kecumburuan terhadap pihak asing, dalam
hal ini kita sering menyebutnya weapon of the week.103
Kedua, Indonesia sebagai negara yang multikultural, dan didorong oleh keadaan
masyarakat yang etno-nasionalis, sehingga rentan akan munculnya berbagai gerakan
dan gesekan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lain yang berbeda dalam
aspek budaya dan prilaku sosialnya. Keadaan ini juga telah menyebabkan negara kita
secara tidak sengaja ―terjebak‖ dalam iklim sosial dan politik yang mengarah kepada
iklim liberal dan bertentangan dengan pancasila. Sehingga berbagai organisasi garis
keras dapat hidup subur dan berkembang di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Dua konsekuensi ini semakin ―menjerumuskan‖ bangsa kita pada suasana yang
tidak menentu, suasana yang rumit, yang mengancam integritas negara Indonesia.
Ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang datang dari luar sebagai akibat dari
adanya keterbukaan yang tanpa batas, dan bahkan juga ancaman yang ada di dalam
kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai bentuk dari kurangnya kesadaran
tentang nilai-nilai pancasila sebagai Ideologi yang mengakui multikultural. Sikap yang
terlalu lunak dan terlalu terbuka bagi negara lain menjadi ancaman tersendiri bagi
negara Indonesia, juga iklim demokrasi yang mengarah pada praktek liberal
democration yang telah mendorong tumbuh dan berkembangnya ideologi radikal
dalam kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini.
Radikalisme sebagai suatu kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang,
sekelompok orang terhadap ide-ide dan konsep-kosep atas idealitas yang akan
dimanifestasikan dalam perbuatan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya.
Ideologi radikal sebagai ideologi yang ditolak oleh masyarakat Indonesia, baik yang
terdapat pada individu, maupun yang terdapat dalam kelompok-kelompok tertentu.
Ideologi radikal juga sebagai bentuk ancaman besar bagi Integrasi Nasional Indonesia.
Realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernengara telah dapat kita lihat betapa
sistem pemerintahan dan sistem politik kita semakin rapuh akibat dari manisfestasi
ideologi radikal tersebut.
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Atas dasar pemikiran tersebut, penulis ingin menuangkan pemikiran tentang
pentingnya pendidikan keteladanan sebagai bentuk anti radikalisasi yang selama ini
muncul. Asumsi penulis bahwa salah satu strategi permanen yang harus dilakukan
untuk meredam radikalisme ini adalah melalui pendidikan keteladanan, baik oleh orang
tua, oleh guru di lingkungan sekolah dan oleh tokoh masyarakat yang ada di
lingkungan sosial. Pendidikan keteladanan sebagai bentuk investasi besar dalam
membentuk karakter generasi penerus yang cinta tanah air dan bangsa serta memiliki
sense of belonging dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dihadirkan konsep
pendidikan keteladanan yang mampu meredam radikalisme yang telah berkembang
dan hidup di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.
Tujuan Penulisan
Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditentukan
tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemikiran kritis tentang upaya
mengaktualisasikan kembali pendidikan keteladanan dalam meredam ideologi radikal
di Indonesia.
Pembahasan
Konsepsi Pendidikan Keteladanan
Konsep dasar pendidikan adalah sebagai proses investasi dalam mewujudkan
generasi yang berkualifikasi secara intelektual dan berkualifikasi secara spriritual. Ada
dua tujuan dasar dari proses pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam undangundang sistem pendidikan nasional, yaitu: pertama, pendidikan sebagai proses transfer
of knowledge, artinya pendidikan sebagai proses tarnsformasi ilmu pengetahuan dari
generasi yang satu kepada generasi yang lainnya melalui suatu proses yang terencana
dan maksimal. Kedua, pendidikan juga sebagai proses transfer of values, artinya
pendidikan sebagai proses pewarisan nilai-nilai kepada generasi bangsa. Dua tujuan
pendidikan tersebut seabagi usaha untuk mewujudkan generasi yang berilmu
pengetahuan dan berakhlakul karimah.
Pendidikan keteladanan sebagai bentuk dari proses trasnformasi nilai kepada
generasi bangsa. Hal ini dilakukan oleh orang yang telah dewasa, baik yang ada dalam
keluarga, lingkungan sekolah dan bahkan mereka yang ada dalam lingkungan
masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal ini menjelaskan bahwa pendidikan
keteladanan sebagai proses pewarisan nilai-nilai hidup dari generasi ke generasi, yang
dilakukan secara sengaja dan terencana. Artinya keteladanan yang dimaksud yaitu
berkaitan dengan sopan santun, akal budi dan juga keramah tamahan.104
Konsep pendidikan keteladanan juga kita kenal dengan uswah al-hasanah.
Dalam sudut pandang pendidikan, uswah al-hasanah adalah keteladanan yang baik.
Dengan adanya keteladanan yang baik itu akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain
untuk meniru atau mengikutinya. Seperti ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang
baik dalam hal apa pun, merupakan suatu amaliah yang paling penting dan paling
berkesan, baik bagi pendidikan anak maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia
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sehari-hari. Dengan demikian, keteladanan tidak hanya dipakai dalam proses
pembelajaran di kelas saja, akan tetapi juga di luar ruang kelas.
Dalam sudut pandang pendidikan, uswah al-hasanah adalah keteladanan yang
baik, karena dengan adanya keteladanan yang baik itu akan menumbuhkan hasrat bagi
orang lain untuk meniru atau mengikutinya, dengan adanya contoh ucapan, perbuatan
dan tingkah laku yang baik dalam hal apa pun maka hal itu merupakan suatu amalia
yang paling penting dan paling berkesan, baik bagi pendidikan anak, maupun dalam
kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.
Secara psikologis, ternyata manusia memang memerlukan tokoh teladan dalam
hidupnya. Taqlid (meniru) adalah satu sifat pembawaan manusia. Peneladanan itu ada
dua macam yaitu sengaja dan tidak disengaja. Keteladanan yang tidak disengaja adalah
keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebangsanya,
sedangkan peneladanan yang disengaja ialah seperti memberikan contoh membaca
yang baik dan mengajarkan hal yang benar. Keteladanan yang disengaja ialah
keteladanan yang memang disertai penjelasan agar perintah atau meneladani. Dalam
pendidikan, kedua keteladanan itu sama pentingnya.105 Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa keteladanan ada yang datang dari kepribadian seseorang tanpa
dibuat-buat atau bersifat alami ada juga yang disebabkan karena ia bertanggungjawab
sebagai pimpinan. Artinya, dalam realitas, seorang pimpinan dan bahkan pimpinan
partai politik, dan juga pimpinan organisasi publik lainnya harus mampu memberikan
keteladanan bagi masyarakat umum. Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu
Negara harus mampu memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakatnya, dalam
hal ini keteladanan yang dimaksud adalah berkaitan dengan tupoksi sebagai seorang
presdiden.
Orang tua, guru dan juga tokoh masyarakat merupakan elemen yang
bertanggungjawab memberikan keteladanan. Hal ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh jean Peaget bahwa factor yang memberikan pengaruh bagi seseorang
itu ada tiga, yaitu faktor genitas, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.106 artinya
seorang anak dapat dikawal sejak dari dalam keluarga, dimana keteladanan dalam
keluarga merupakan keteladanan utama yang akan diterima oleh seorang anak, jadi
pendidikan dalam keluarga harus diarahkan lebih maksimal pada aspek perkembangan
moral anak. Sehingga, anak akan menerima nilai-nilai utama yang diwariskan oleh
keluarganya.
Kemudian, dalam lingkungan sekolah, guru sebagai elemen kedua yang
memiliki tanggungjawab untuk memperkuat tata nilai bagi peserta didiknya. Dalam hal
ini, guru dengan orang tuas siswa harus mampu membangun suatu pola kerjasama
yang inten menyangkut dengan upaya penguatan moral bagi anak-anak pada tahap
kedua. Selanjutnya, dalam lingkungan sosial, tokoh adalah teladan dalam lingkungan
masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad sebagai tokoh teladan bagi segenab
manusia. Maka peran tokoh amatlah penting untuk dimunculkan dalam memberikan
keteladanan yang baik bagi masyarakat dan generasi muda. Cara-cara yang dilakukan
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dapat berupa bijak dalam bicara, bijak dalam mengingatkan atau menegur dan bahkan
bijak dalam mengambil keputusan.
Orang tua, guru dan tokoh dalam masyarakat sebagai teladan bagi suatu
generasi, maka oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama yang lebih inten antara tiga
golongan tersebut, agar generasi penerus bangsa tetap terjaga dan terkawal dalam masa
perkembangan moralnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai elemen resmi juga harus
turut ambil andil secara serius untuk merumuskan suatu pola kerjasama mewujudkan
generasi yang cinta damai, cinta kebijaksanaan dan cinta akan perbedaan.Indonesia
adalah Negara yang multicultural, pendidikan keteladanan yang dimaksud dengan
mengarah pada penguatan nilai-nilai keberagaman pada diri generasi penerus bangsa.
Konsepsi Ideologi dan Ideologi Pancasila
Teori dan konsep yang diangkat sebagai ―pisau‖ analisis dalam tulisan ini,
maka diadopsi-lah beberapa pemikiran pakar dengan dasar filosofi ideologi dan
perkembangannya. Selain mengadopsi pemikiran tersebut, dalam tulisan ini juga
diadaptasikan konsep dan perkembangan ideologi pancasila yang menjadi ideologi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga tergolong sebagai ideologi terbuka.
Bagi Gramsci, Ideologi bukan sekedar ide atau pemikiran yang terakumulasi pada satu
konsep pemahaman tentang sistem kehidupan seperti sosialisme, kapitalisme, dan
komunisme. Ideologi bersifat dinamis karena merupakan hasil pemikaran para
intelektual dan filosof tertentu. Ideologi organik dan bersifat historis merupakan
pemahaman ideologis yang utuh dan memberikan pedoman kehidupan yang bersifat
abstrak dan konkrit. Ideologi organik dan bersifat historis adalah ideologi yang
diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: ―sejauh ideologi itu secara historis
diperlukan, ia mempunyai keabsahan bersifat psikologis: ideologi mengatur manusia,
dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan
posisi mereka, dan sebagainya‖.107
Berdasarkan penjelasan Ideologi Gramsci di atas, Roger Simon (1999:84)
menyimpulkan, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada
diluar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi
mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas praktis tersebut. Ia
memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manuasia, dan
ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara
konsepsi dunia dan norma tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan pedoman
atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak untuk mencapai orientasi politik
maupun ekonomi.
Untuk memahami hakikat ideologi atau orientasi perjuangan, maka kelas
pekerja harus dilakukan reformasi intelektual dan moral. Karena dengan demikian
kelas pekerja dapat memahami eksistensi perjuangan. Dan itulah sebabnya, Gramsci
menjadikan reformasi moral dan intelektual menjadi elemen pokok dari hegemoni
kelas pekerja. Roger Simon mengatakan: ―dengan membaca Prison Notebooks kita
tahu bahwa Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya ekuivalen dengan
ideologi seperti kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, atau konsepsi mengenai dunia,
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demikian pula istilah ―Reformasi moral dan intelektual‖ ketika ia membicarakan
transformasi kesadaran sebagai prasyarat perbaikan menuju sosialisme.108
Siapakah yang akan membumikan ideologi terhadap kehidupan orang lain?
Gramsci mengatakan, yang membumikan ideology dan melakukan reformasi
intelektual dan moral adalah intelektual organik. Konsep intelektual organic dilahrikan
melalui kajian Gramsci tentang kemenangan revolusi Risorgimento Italia, Gramsci
menunjukkan bagaimana peran pemimpin Partai Moderat Italia berhasil melaksanakan
tugas tersebut untuk kaum borjuis italia dengan cara membangun blok ideology yang
mendapat perhatian luas di seluruh negara tersebut, bahkan aktivis Partai Aksi Italia
sebagai oposisi sebagian besar menyeberang ke Partai Moderat. Oleh karena itu,
Gramsci mengajarkan kepada kelas pekerja agar menjadi Intelektual Organik untuk
mencapai posisi hegemonik.
Ideologi dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau aktifitas seharai-hari
oleh siapapun terutama oleh masyarakat sipil dan masyarakat politik. Semua kelompok
masyarakat masyarakat berhak menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai ideologi
yang dimiliki. Roger Simon mengatakan ―Ideologi mempunyai eksistensi materialnya
dalam artian bahwa ia menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang dan dalam
lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktik-praktik sosial tersebut
berlangsung. Organisasi ini mencakup partai politik, serikat dagang dan organisasi lain
yang menjadi bagian dari masyarakat sipil; aparat negara; dan organisasi-organisasi
ekonomi seperti industry dan perusahaan komersial serta lembaga keuangan‖.109
Ideologi yang tingkat kemanjurannya diauki adalah ideologi yang hegemonik,
yakni mampu menyatukan berbagai kepentingan kedalam kepentingan ideologi yang
dimiliki. Kepentingan ideologi yang diharapkan oleh Gramsci adalah kepentingan
nasional-kerakyatan. Bagi Gramsci, ideologi tidak dapat dinilai sebagai kebenaran atau
kesalahan, tetapi harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok
sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi
atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil
dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakangerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak
kolektif rakyat secara nasional.
Perjuangan ideologi harus menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial politik yang
berkembang. Berikut Roger Simon mengutip Gramsci: ―Kritik ini memungkikan
berlangsungnya proses diferensiasi dan perubahan yang dulunya menjadi unsur-unsur
ideologi lama. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai masalah kedua dan tidak
diperlukan, atau bahkan hanya bersifat sementara, sekarang dianggap sebagai hal
pokok-yaitu menjadi inti dari kemajemukan baru yang bersifat ideologis dan teoritis.
Kehendak kolektif lama larut ke dalam elemen-elemen yang bertentangan karena
elemen-elemen subordinat berkembang secara sosial, dan sebagainnya‖.110
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Tipe Ideologi
Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut
adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka.111 Ideologi tertutup adalah ajaran atau
pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik
dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi,
melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.
Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai
atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat
dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak
mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.
Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan
kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal
yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing
orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup
menuntut ketaatan tanpa reserve.
Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat,
melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat.
Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam
masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya
ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit
tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.
Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme.
Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir
Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan
dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a)
hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran
makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana
masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d)
legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.112
Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi
dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosialpolitik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang
berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat
ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan
sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai
melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan
mengada dalam sistem yang demokratis.
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideolgi Negara yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar
untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara dan hal ini menjadi kesepakatan
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pertama dalam pendirian negara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau
prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii)
Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk
mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan
umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara)
yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun
sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam
kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila
sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka
sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam
pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup.
Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan
untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada
saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan
praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi
oleh masyarakat.
Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang
membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar
tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua dan ketiga sebagai penyangga
konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan
pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan
tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of
institutions and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai
jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan
sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan
melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi
maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik
kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan
demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi
ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama
dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam
sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik
sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.113
Simpulan
Indonesia sebagai Negara yang berazaskan pancasila mengakui adanya
keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kehidupan sosial
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politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh kesepakatan the funding father
Negara ini, yaitu menjadikan pancasila sebagai ideology dasar berbangsa dan
bernegara. Oleh karena itu, pendidikan keteladanan diperlukan untuk mewujudkan
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia penuh dengan toleransi dan dan cinta
damai, dengan demikian, ideologi radikal akan dapat ditekan semaksimal mungkin.
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SEMANGAT KEBANGSAAN PADA MAHASISWA ASAL WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
Oleh,
Mardawani, M. Pd.114
Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan pada STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, dengan judul:
―Semangat kebangsaan Pada Mahasiswa Asal Wilayah Perbatasan IndonesiaMalaysia‖. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Semangat
kebangsaan Pada Mahasiswa Asal Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan bentuk
penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara, angket,
lembar observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat
disimpulkan bahwa terdapat 4 tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah
perbatasan, yakni faktor ekonomi, kedekatan jarak tempuh, sejarah masyarakat, dan
pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Pada hakikatnya semangat
kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tergolong baik.
mahasiswa memiliki tekad tetap terintegrasi kedalam NKRI yang ditunjukkan dalam
wujud sikap nasionalisme dan kecintaan terhadap identitas nasional.
Kata Kunci: Semangat Kebangsaan, Wilayah Perbatasan
Pendahuluan
Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam konnteks
perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis
kawasan perbatasan, umumnya memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar
karena adanya kedekatan jarak dengan Negara tetangga. Sementara itu secara
geopolitik bahwa kawasan perbatasan berperan penting dalam hubungannya dengan
aspek kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan, semangat kebangsaan, ideologi,
ekonomi dan politik.
Secara umum, hampir seluruh wilayah perbatasan antara Indonesia dengan
Malaysia tergolong masyarakat terbelakang (marginalized society), terutama dari aspek
ekonomi dan infrastruktur. Keterbelakangan itu ditandai oleh kurangnya saranaprasarana pendidikan, kesehatan, keterbatasan transportasi, terbatasnya sarana
komunikasi, pos-pos pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di
perbatasan sebagai mengindetifikasi bahwa bangsa kita belum mampu secara dalam
menangani masalah perbatasan.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, secara khusus, Kalimantan Barat sebagai
salah satu provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia
sering kali dihadapkan pada suatu kondisi dimana masyarakatnya saling berinteraksi
baik dalam konteks kehidupan sosial ekonomi maupun budaya. Disatu sisi, proses
interaksi tersebut dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, namun
114

Dr. Hj. Miming Karmilah, Dra., M.M adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai
kepala sekolah pada SMA PGRI Situraja Sumedang.

264

di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif, misalnya muncul gejala semakin
memudarnya rasa cinta masyarakat akan bangsa dan negara Indonesia yang
ditampilkan dalam sikap dan tindakan yang nyata seperti penggunakan lambang
negara, lagu kebangsaan dan kecintaan akan produk Indonesia yang semakin memudar.
Melihat fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang
―semangat kebangsaan pada mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia‖
pada STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
Masalah
Secara umum berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: ―bagaimanakah semangat kebangsaan mahasiswa asal
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?‖
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah, maka rumusan masalah di
atas dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia?
2. Bagaimanakah perwujudan semangat kebangsaan dalam Kehidupan seharihari mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia?
3. Bagaimanakah tanggapan mahasiswa asal wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia terhadap Integrasi Nasional?
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia.
2. perwujudan semangat kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa
asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
3. tanggapan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap
Integrasi Nasional.
Kajian Literatur
Semangat kebangsaan Masyarakat Perbatasan
Semangat kebangsaan pada umumnya dapat diartikan sebagai perasaan yang
dimiliki seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan
tercermin pada perasaan masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia
yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan
makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, Rustri (2012)
menyebutkan bahwa ―secara garis besar wawasan kebangsaan memiliki komponen
utama yaitu semangat kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan‖.
Semangat kebangsaan merupakan perekat utama kesatuan dan persatuan masyarakat
dan bangsa dalam wadah NKRI. Faham kebangsaan merupakan faham yang dianut
oleh suatu bangsa sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sementara semangat
kebangsaan merupakan landasan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaaan.
Sejalan dengan pendapat Rustri di atas, Yulianto (2012), menambahkan bahwa
―wawasan kebangsaan dari sudut pandang implementasi etika moral dapat
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membangun komitmen kebangsaan‖. Komitmen kebangsaan sangat diperlukan untuk
menumbuhkan semangat kebangsaan, terutama pada generasi muda. Memperkuat
komitmen kebangsaan sebagai upaya membangunan karakter bangsa dalam penguatan
jati diri dan identitas bangsa. Semangat kebangsaan sebagai implementasi dari
wawasan kebangsaan harus berakar pada potensi kekayaan lokal bangsa, dan dibangun
di atas paham pluralisme nasional. Dengan fondasi paham kebangsaan yang kuat dapat
terbangun melalui semangat persatuan sebagai bangsa yang multikultur di tengah
masyarakat globalisasi.
Komitmen moral bangsa Indonesia dalam membentuk paham kebangsaan yang
tertinggi adalah idiologi Pancasila. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendro (2012:3)
―Pancasila harus dipahami sebagai ideologi bangsa yang harus menjadi way of life
bangsa. Karena pancasila merupakan hasil rumusan para founding father's bangsa,
yang melihat Indonesia dengan berbagai kompleksitas yang ada‖. Dari pernayataan
tersebut, jelas bahwa pemahaman semangat kebangsaan atau paham kebangsaan
Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila.
Sementara itu, bagi masyarakat perbatasan, pengetahuan akan semangat
kebangsaan dan komitmen kebangsaan berkaitan dengan nilai-nilai dasar bernegara
sangatlah minim. Menurut Syarwi (2011: 2) memudarnya rasa kebanggaan bagi
bangsa selama beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya
sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis. Suatu sikap yang
sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok
masyarakat bahwa kesepakatan bersama (contract social) dalam wujud kehidupan
bernegara yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan
musyawarah sering hanya sampai pada tataran konseptual saja.
Pembinaan Semangat kebangsaan Indonesia
Banyak cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka pembinaan
semangat kebangsaan pada masyarakat perbatasan. Menurut Syarwi (2011:1), secara
umum terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme
dan semangat kebangsaan Indonesia sebagai upaya menghindari disintegrasi bangsa,
sehingga sila Persatuan Indonesia dapat diwujudkan. Tiga cara tersebut, yakni
melakukan sosialisasi nasionalisme Indonesia secara terus menerus. Kedua,
meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketiga, menghilangkan diskriminasi terhadap
kelompok minoritas.
Sosialisasi semangat kebangsaan Indonesia, merupakan proses penanaman
nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh warga negara, terutama bagi generasi muda.
Penanaman nilai-nilai dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai
perjuangan kemerdekaan, sejarah tokoh-tokoh nasional dan penghormatan terhadap
simbol-simbol kebangsaan. Sarana yang digunakan untuk sosialisasi tersebut, bisa
melalui keluarga, sekolah, media massa, instansi pemerintah dan masyarakat. Secara
khusus pembinaan melalui sekolah lewat mata pelajaran PKn, Budimansyah dan
Winataputra (2012: 11), menyatakan bahwa ―.....civic education merupakan mata
pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk
dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa‖.
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Permasalahan Masyarakat Perbatasan
Wilayah perbatasan adalah wilayah yang berbatasan langsung, baik darat, laut,
udara, maupun perairan diantara kedua Negara (Hadiwijoyo, 2009:2). Berbagai
permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa
(smuggling), pembalakan liar (illegal lodging), perdagangan manusia anak-anak dan
wanita (human trafficking) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara
yang tidak mudah ditanggulangi (Syaifullah, 2008: 5).
Kondisi wilayah perbatasan Indonesia terlihat seperti tidak banyak kemajuan,
sementara negara Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pusat. Dari
perspektif sejarah, lambatnya perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan
Indonesia yang berimplikasi terhadap kemiskinan masal pada masyarakat perbatasan,
dipicu oleh pembangunan yang mengutamakan pendekatan keamanan (security
approach). Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, masih merasa takut sehingga
di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan
nasional yang memadai.
Dalam konteks perbatasan, seperti
Kalimantan Barat dan Serawak,
kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antara kedua wilayah Negara, telah menjadi
pemicu orientasi perekonomian masyarakat perbatasan beralih ke negara Malaysia.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, jalan menuju ke Malaysia
ternyata jauh lebih mudah bilamana dibandingkan dengan Ibu kota
Kecamatan/Kabupaten di wilayah Republik Indonesia, baik dari segi jarak tempuh
maupun infrastruktur.
Sejalan dengan itu, Rini (2011) dikemukakan bahwa ada tiga persoalan di
wilayah perbatasan. Pertama, dimensi lokal dapat dilihat dari adanya kesenjangan
pendapatan yang begitu jauh antara penduduk di kawasan perbatasan dengan Negara
tetangga. Kedua, permasalahan berdimensi nasional. Sepanjang jalur perbatasan,
misalnya di Kalimantan Barat saja, diperkirakan melebihi cakupan wilayah daratan
dari 2000 km, dengan sekitar 53 titik pos pengawasan, melintas antara Entikong, Paloh
Sajingan, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Suatu rentang luas wilayah darat yang sukar di tempuh untuk berbagai
kepentingan secara sosial ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan. Kondisi ini
kedaulatan di wilayah
sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakkan
perbatasan. Masyarakat perbatasan mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan
illegal seperti mengeksploitasi sumber daya hutan, penyelundupan orang (TKI ilegal)
serta barang dan jasa ke negara Malaysia.
Ketiga, masalah berdimensi internasional. Selama ini kebijakan dunia
internasional dalam menangani sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara
Malaysia sering dirasakan tidak netral, misalnya sengketa pulau, tapal batas, perlakuan
terhadap TKI dan masih banyak lagi persoalan lainnya yang menyagkut negara.
Perhatian dan Upaya Pemerintah Menangani Wilayah Perbatasan
Masalah isu perbatasan sudah ada sejak Indonesia merdeka tahun 1945, namun
sampai saat ini belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Beberapa peristiwa terjadi
antara Negara Indonesia dengan negara lain, secara khusus dengan Negara Malaysia;
misalnya sengketa Ambalat, Sipadan Ligitan, Pulau Sebatik, pergeseran tapal batas
dibeberapa daerah, perlakuan terhadap TKI, klaim terhadap budaya, makanan dan
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sebagainya. Pengertian perbatasan selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks
fisik.
Dalam menangani masalah wilayah perbatasan, peran akan kehadiran Negara
sangat diperlukan seperti penyediaan sarana dan prasana listrik, telekomunikasi, air
bersih, koperasi unit desa, jaringan transportasi, jaringan informasi, terutama penyiaran
yang lebih memadai.
Selanjutnya, Menurut Thontowi (2008), ―sebagai pintu gerbang batas
internasional, pusat pengembangan perbatasan atau Border Development Center, dapat
mengubah citra masyarakat terbelakang (Marginalized Society) menjadi halaman
terdepan masyarakat internasional yang lebih terbuka (Front Gate of International
Society)‖. Disamping itu, masyarakat pada wilayah perbatasan belum siap
meninggalkan nilai-nilai budaya feodalistik yang menyebabkan terjadinya benturan
dengan tuntutan masyarakat modern yang mampu berfikir rasional, kritis dan obyektif.
Seyogyanya, masyarakat perbatasan memiliki kemampuan dalam menerima nilai-nilai
pembahruan dan siap bersaing berbasis kompetensi dan profesionalisme, integritas
moral yang luhur, disiplin dan kerja keras. Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi
ketimpangan potensi penduduk Indonesia di perbatasan negara Malaysia dapat segera
disejajarkan maka sarana-prasarana utama seperti infrastruktur jalan, fasilitas
kesehatan, sekolah, telekomunikasi, dan berbagai fasilitas modern harus segera
dilengkapi. Hal ini penting, ―Karena fasilitas yang tidak memadai, tidak heran jika
orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga lebih banyak ke Malaysia‖
(Syaifullah, 2009:2).
Keadaan penduduk disekitar wilayah perbatasan yang umumnya mata
pencaharian mereka sebagai petani peladang berpindah dapat berkomunikasi untuk
menukarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka dengan kebutuhan
sehari-harinya. Dari segi keamanan dan pertahanan masing-masing Negara, Pos Lintas
Batas (PLB) menjadi sangat penting. Posisi pemerintah Kecamatan merupakan aparat
pemerintah tingkat Kabupaten yang ada di berbagai daerah dengan harapan jarak
rentang pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat dan efisien.
Adapun kewenangan yang selama ini diperankan adalah bidang pemerintahan,
pelayanan segala kebutuhan masyarakat yang dapat didelegasikan kepada kepalakepala desa. Selanjutnya kewenangan pembinaan pemerintah desa, urusan sosial dan
ekonomi serta hal-hal yang terkait dengan kewenangan koordinatif dilakukan oleh
negara melalui pemerintahan kecamatan. Sarana yang harus utama yang harus tersedia,
misalnya ada yang disebut Urusan Pokok dan Tugas (UPT), Kantor Urusan Agama,
UPT Kantor Pendidikan Nasional. Selain itu, dalam pemerintahan kecamatan
dilengkapi dengan koordinasi antara aparat keamanan dan ketertiban seperti polisi
(Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil). Selanjutnya pemerintah di perbatasan
perlu kelengkapan aparat pemerintah juga disertai dengan adanya aparat Imigrasi,
Kantor Bea Cukai, karantina, dan bahkan satuan Militer untuk menjaga dan
memelihara keamanan dan pertahanan demi menjaga keutuhanan dan kedaulatan
Negara Republik Indonesia.
Di beberapa wilayah perbatasan, saat ini meskipun belum dapat beroperasional
secara optimal terdapat kantor imigrasi dan kantor penjagaan lintas batas (LIBAS)
telah berjalan. Situasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga atas dasar
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MoU antara kedua Negara. Kelancaran komunikasi seperti itu memang saling
menguntungkan kedua pihak oleh karena dengan interaksi langsung dapat dilakukan
dengan kesepakatan atau cara-cara yang sudah lazim. Penggunaan uang rupiah atau
ringgit Malaysia tidak menjadi hambatan dalam hubungan kedua negara di wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam beberapa bidang pelayanan publik, peran pemerintahan di tingkat
Kecamatan secara fisik telah tersedia dengan memadai. Misalnya selain kantor
kecamatan, UPT pendidikan, KUA, kantor imigrasi, kantor Kapolsek dan juga kantor
Koramil. Dalam hal fasilitas kesehatan juga telah tersedia unit pelayanan umum
seperti Puskesmas dan rumah-rumah untuk dokter.
Pelayanan publik sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat adalah Peran
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Rendahnya kualitas pelayanan publik yang
minimum terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di satu pihak, jumlah SDM yang sangat
terbatas dan tingkat kehadiran SDM yang telah tersedia di kantor-kantor pemerintahan
seringkali menjadi faktor utama. Misalnya, aparat pemerintah di kecamatan dan dokterdokter tidak suka tinggal menetap di wilayah perbatasan karena letaknya yang terisolasi.
Situasi ini sangat penting untuk segera ditanggulangi oleh pemerintah.
Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. ―Pemerintah harus mengubah
orientasi pembangunan perbatasan dari pendekatan ekonomi ke pendekatan national
interest. Utamakan kepentingan nasional mempertahankan kedaulatan dan martabat
bangsa, ketimbang kepentingan kapitalistik‖ (Thontowi, 2011: 7). Secara khusus,
masalah umum yang dihadapi di kawasan perbatasan diupayakan oleh pemerintah
daerah seperti yang tertera dalam Restra Pembangunan Kawasan Perbatasan Kab
Sintang Tahun 2009-2014 mencakup 6 bidang, yakni: (1). transportasi dan sarana
prasarana wilayah lainnya; (2). bidang pendidikan; (3). Sikap dan persepsi masyarakat;
(4). bidang ekonomi; (5). bidang politik dan keamanan; dan (6). bidang kesehatan.
Prosedur Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
bentuk penelitian studi kasus. Metode ini dipilih berdasarkan permasalahan yang
muncul dari adanya suatu kasus yang terjadi. Jumlah responden adalah 30 mahasiswa
yang berasal dari 3 wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yakni masing-masing 10
orang, terdiri dari asal daerah Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau), Kecamatan
Ketungau Hulu (Kabupaten Sintang), dan Kecamatan Semitau (Kabupaten Kapuas
Hulu). Dalam rangka membantu mekanisme kerja peneliti maka teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung
dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpul data berupa panduan observasi,
panduan wawancara dan angket.
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif memanfaatkan
persentase hanya merupakan langkah awal dari proses analisis data (Arikunto, 2000:
352). Dalam proses analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian
informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-21). Proses
analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan
analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis).
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal, antara lain dikemukakan sebagai
berikut:
Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia.
Dari hasil pengolahan hasil angket dan wawancara terhadap 30 mahasiswa
STKIP-Persada Khatulistiwa
Sintang yang berasal dari wilayah perbatasan
(Kecamatan Entikong, Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Semitau) dapat
ditelaah bahwa sesungguhnya masyarakat di wilayah perbatasan menghadapi berbagai
tantangan terkait dengan interaksi antara masyarakat kedua negara. (1). Faktor
ekonomi, ketertinggalan Negara Indonesia secara khusus masyarakat perbatasan secara
ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi kecintaan masyarakat terhadap komitmen
kebangsaan. (2). Jarak tempuh yang lebih dekat ke Negara Malaysia menjadi penyebab
utama masyarakat perbatasan lebih memilih Malaysia sebagai tujuan, (3). Faktor
sejarah, kesamaan asal usul (Negara serumpun) yang menyebabkan adanya ikatan
secara psikologis dan sosial, (4). Pembangunan infrastruktur Negara Malaysia yang
jauh lebih memadai dibandingkan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi
masyarakat perbatasan.
Namun demikian, secara positif bahwa keempat tantangan tersebut justru
menjadi motivasi utama bagi sebagian besar mahasiswa asal wilayah perbatasan untuk
berupaya meningkatkan kualitas diri agar lebih dapat bersaing mengatasi permasalahan
ekonomi, SDM, budaya, politik dan pembangunan yang lebih baik lagi.
Perwujudan Semangat kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa asal
perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dari hasil pengolahan data dapat dipaparkan bahwa perwujudan semangat
kebangsaan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ditunjukkan
dengan beberapa sikap, diantaranya yaitu: (1). Penggunaan lambang Negara, seperti
lagu kebangsaan, pengibaran bendera merah putih, dan bahasa nasional, (2). Peringatan
hari-hari besar nasional, seperti upacara bendera setiap hari-hari peringatan nasional
misalnya 17 Agustus, hari sumpah pemuda, hari pahlawan, hari pendidikan, dan
sebagainya, (3). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam situasisituasi resmi sebagai bahasa pergaulan, (4). Memilih produk dalam negeri sebagai
prioritas, serta berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehariharinya.
Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat perbatasan memiliki
kecenderungan memahami secara konsep tentang semangat kebangsaan. Hasil
interprestasi data ditemukan bahwa secara konseptual pengetahuan mahasiswa asal
wilayah perbatasan akan semangat kebangsaan cukup tinggi. Bahkam terungkap bahwa
kenyataan yang terjadi selama ini bukan merupakan persoalan indikator tinggirendahnya rasa semangat kebangsaan, melainkan lebih merupakan kebutuhan akan
persoalan ekonomi, keadaan terisolirnya wilayah perbatasan akibat sarana dan
prasarana yang tidak memadai menjadi titik pangkal persoalan masyarakat perbatasan
memilih untuk ke Negara Malaysia.
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Tanggapan mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap
Integrasi Nasional
Berdasarkan temuan penelitian, seluruh responden menyatakan bahwa
integrasi nasional adalah suatu keharusan, bagi mereka NKRI adalah harga mati.
Walaupun keberadaan wilayah perbatasan dengan segala aspek persmasalahannya,
mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tetap memiliki komitmen yang
tinggi untuk tetap mencintai tanah air dan bangsanya. Salah satu bukti adanya
keinginan besar mereka untuk tetap memilih menimba ilmu di Kabupaten Sintang yang
jarak tempuh lebih jauh dan membutuhkan dana yang lebih tinggi dari ke Negara
Malaysia. Selain itu, dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan disintegrasi
bangsa, mahasiswa tetap memilih membela Indonesia dan tetap setia dalam NKRI.
Meskipun di satu sisi, sebagian mahasiswa memiliki rasa kecewa terhadap kinerja
pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menjadi polemik perbatasan, seperti
sengketa tapal batas, pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, kesenjangan
kehidupan sosial ekonomi yang semakin tinggi antara wilayah perbatasan dengan
pusat.
Sebagaimana yang terhimpun dari data wawancara, mahasiswa asal wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia sangat mendambakan adanya program yang lebih
maksimal lagi dari pemerintah. Penyelesaian masalah sengketa perbatasan secara
tuntas tidak hanya sebatas konsep seperti yang terjadi selama ini. Ketegasan
pemerintah dalam menentukan sikap saat sengketa terjadi juga sangat dibutuhkan.
Peningkatan status social ekonomi masyarakat, penetapan harga yang layak bagi hasil
pertanian sebagai mata pencahrian masyarakat perlu dipertimbangkan pemerintah,
karena sangat berdampak pada kelayakan hidup masyarakat. Pembangunan
infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Simpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data dan interprestasi pada bagian
sebelumnya dapat disimpulkan secara umum bahwa : ―semangat kebangsaan
mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tergolong baik‖. Secara
khusus, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa asal wilayah perbatasan IndonesiaMalaysia terdiri dari 4 faktor, yakni: (1). Faktor ekonomi, ketertinggalan Negara
Indonesia secara khusus masyarakat perbatasan secara ekonomi menjadi tantangan
tersendiri bagi kecintaan masyarakat terhadap komitmen kebangsaan. (2). Jarak
tempuh yang lebih dekat ke Negara Malaysia menjadi penyebab utama masyarakat
perbatasan lebih memilih Malaysia sebagai tujuan, (3). Faktor sejarah, kesamaan asal
usul (Negara serumpun) yang menyebabkan adanya ikatan secara psikologis dan sosial,
(4). Pembangunan infrastruktur Negara Malaysia yang jauh lebih memadai
dibandingkan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat perbatasan.
Wujud semangat kebangsaan dalam Kehidupan sehari-hari mahasiswa asal
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ditunjukkan dengan fakta bahwa ditunjukkan
dengan beberapa sikap, diantaranya yaitu: (1). Penggunaan lambang Negara, seperti
lagu kebangsaan, pengibaran bendera merah putih, dan bahasa nasional, (2). Peringatan
hari-hari besar nasional, seperti upacara bendera setiap hari-hari peringatan nasional
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misalnya 17 Agustus, hari sumpah pemuda, hari pahlawan, hari pendidikan, dan
sebagainya, (3). Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam situasisituasi resmi sebagai bahasa pergaulan, (4). Memilih produk dalam negeri sebagai
prioritas, serta berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehariharinya.
Mahasiswa asal wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki tekad untuk
tetap terintegrasi dalam NKRI dan anti terhadap disintegrasi nasional. Terbukti dari
keinginan besar mereka untuk tetap memilih menimba ilmu di Kabupaten Sintang yang
jarak tempuh lebih jauh dan membutuhkan dana yang lebih tinggi dari ke Negara
Malaysia. Selain itu, dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan disintegrasi
bangsa, mahasiswa tetap memilih membela Indonesia dan tetap setia dalam NKRI.
Saran-saran
Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, secara umum penulis sarankan
agar semua pihak terkait khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat
memaksimalkan peran dalam mengatasi permasalahan baik infrastruktur pendidikan,
kesehatan, keamanan dan jalan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bidang
ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Selain itu, kepada masyarakat
perbatasan juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan semangat
kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dalam kehidupan sehari-harinya.
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BERANI MENGAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGI
PERAN DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN
Oleh,
Miming Karmilah115
Abstrak
Kesenangan dan kebanggaan menjadi guru PKn, terhenyak manakala diberikan tugas
baru, ditempat yang sangat jauh berbeda dengan tempat asal penulis bekerja.Kondisi
guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran PKn dihadapkan pada berbagai hambatan
yang menuntut kreativitas dan daya inovasi guru dalam menyikapinya.Terbuka mata
manakala guru PKn kebanyakan masih mengajar terbiasa dengan membacakan teks
halaman per halaman, miris melihat guru PKn tidak mahir menggunakan media
pembelajaran. Peran guru sebagai pengelola kelas, mediator dan fasilitator, sebetulnya
dapat berbagi peran dengan media, kalau direncanakan dan dibuat sedemikian rupa,
sehingga siswa menjadi senang belajar PKn. Segala hambatan dalam pembelajaran
PKn dan segala kesulitan guru dapat diatasi dengan keaktifan guru bertukar pikiran dan
pengalaman dalam MGMP PKn. Keterbukaan guru yang tercermin dalam sikap dan
perilaku guru PKn sangat mendukung dalam peningkatan mutu proses pembelajaran
PKn.
Kata kunci : Mengajar, Berbagi Peran, Media Pembelajaran.
Pendahuluan
Ahir tahun 2013, sebuah tugas tambahan datang melalui Surat Keputusan
Bupati.Tempat kerja baru tidak senyaman tempat yang seperti asal tempat kerja
puluhan tahun yang lalu.Sebagai guru PKn harapan dan idealisme akan ditanamkan di
tempat baru terutama dalam pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Membimbing
siswa SMA belajar PKn adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat disenangi
dan dibanggakan, karena siswa yang dibimbing sangat antusias belajar PKn, apalagi
kalau sudah debat. Hal-hal yang kontroversial dalam pembelajaran PKn menurut
Somantri (2001) merupakan topik-topik yang dapat dijadikan materi debat. Di tempat
kerja lama kala tahun berganti siswa masih mengharapkan gurunya jangan diganti.
Fakta di lapangan saat inimasih terjadi mismatch dalam sebuah profesi,
sehingga perlu diupayakan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Mismatch
menurut Djahiri (2006, hlm. 83-84), merupakan penempatan/promosi ketenagaan serta
digelarnya sejumlah kebijakan yang paradoks dengan hakekat profesionalisme,
sehingga perlu upaya pembinaan, pelaksanaan dan peningkatan profesionalisme dan
upaya pembaharuan. Upaya alternatif itu ialah antara lain:
1. Melakukan pengkajian diri (guru/penjabat) dan kelembagaan tentang
peningkatan kualifikasi kompetensinya masing-masing.
2. Membina dan memprofesionalkan tenaga ―mismatch‖ yang ada melalui
berbagai cara dan media.
3. Upaya melatih diri, mengimplementasikan dan membakukan secara bertahap
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kontinyu setiap kompetensi profesional guru.
4. Budayakan
(curiosity)/kepenasaranan
akan:
membaca;
aktualisasi
pembekalan/keyakinan/kemahiran profesional; implementasi paradigma dan
azas baru pendidikan dan pembelajaran.
Mengajar dan Pembelajaran
Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan
materi pelajaran. Meskipun penyajian materi pelajaran memang merupakan bagian dari
kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang
dapat dilakukan guru untuk membuat siswa belajar. Peran yang seharusnya dilakukan
guru adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan
berbagai sumber belajar yang ada.
Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar
para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan
kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika siswa
secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili
belajar siswanya. Seorang siswa belum dapat dikatakan telah belajar hanya karena ia
sedang berada dalam satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar. Depdiknas
(2012: 9) memberikan definisi pembelajaran sebagai berikut:
Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subyek
didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan
dievaluasi secara sistematis agar subyek didik/pembelajar dapat mencapai
tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.…jika pembelajaran
dipandang sebagai suatu sistem, maka berarti pembelajaran terdiri dari
sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi
pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat
peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut
pembelajaran. Sebaliknya jika pembelajaran dipandang sebagai suatu proses,
maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam
rangka membuat siswa belajar.
Bagaimana kesiapan guru PKn dalam proses pembelajaran yang mengacu
pada tuntutan isi kurikulum, yaitu peran metode, media, dan evaluasi mata pelajaran
PKn yang membawa misi dunia ranah afektif bagi pola sikap kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kesiapan guru PKn berarti modal awal mencapai tujuan proses
pembelajaran yangoptimal. Salah satu tahap mempersiapkan diri seorang guru PKn
dalam proses pembelajaran adalah merancang dan mengembangkan kurikulum dengan
baik dan sesuai dengan taraf dan kemampuan siswa. Empat bagian penting dalam
kurikulum meliputi: tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Ke-4
bagian/komponen penting dalam kurikulum ini saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan untuk mencapai perilaku yang dicita-citakan oleh tujuan pendidikan
nasional.Pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari istilah kurikulum dan pengertiannya.
Secara singkat hubungan keduanya dapat dipahami bahwa; pembelajaran merupakan
wujud implementasi kurikulum, atau pembelajaran ialah kurikulum dalam
implementasinya.
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Prinsip mampu mengembangkan kurikulum berdasarkan metode pembelajaran
dan kaidah pembelajaran, diantaranya :
1. Mampu membuat suatu rancangan dan substansional kurikulum dengan
mengembangkan kedalam bentuk media dan metode, sebagai media untuk
mempermudah pembelajaran.
2. Mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh siswa , baik dari segi
sikap, perilaku dan attittude characteristic.
Peran dan Keterampilan Guru PKn
Dalam pembelajaran PKn peran dan fungsi guru PKn bervariasi, diantaranya :
e. Guru PKn sebagai pengelola kelas. Guru PKn harus mampu menciptakan suasana
atau kondisi belajar di kelas. Ia juga harus mampu memotivasi siswa untuk aktif
dalam proses pembelajaran, terampil mengendalikan suasana kelas agar tetap
hangat, aman, menarik dan kondusif.
f. Guru PKn sebagai mediator dan fasilitator.Sebagai mediator, guru PKn dituntut
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan
sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran, terampil memilih,
menggunakan, mengusahakan media pendidikan, serta mampu menjadikan media
(perantara) dalam hubungan antar siswa dalam proses pembelajaran.Sebagai
fasilitator, guru PKn hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang
berguna serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses pembelajaran, baik
yang berwujud narasumber, buku teks, majalah, surat kabar, maupun sumber belajar
lainnya.
g. Guru PKn sebagai evaluator. Guru PKn dituntut mampu melakukan proses evaluasi,
baik untuk mengetahui keberhasilan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran
(feed back), maupun untuk menilai hasil belajar siswa.Untuk mewujudkan peran ini,
guru PKn dituntut memiliki keterampilan sebagai berikut :
a. Mampu merumuskan alat tes yang valid dan reliable.
b. Mampu menggunakan alat tes dan non-tes yang tepat.
c. Mampu melaksanakan penilaian secara objektif, jujur dan adil.
d. Menindak lanjuti hasil evaluasi secara proporsional.
4. Guru PKn sebagai pendidik. Guru PKn dituntut menjadi inspirator dan menjaga
disiplin kelas. Sebagai inspirator, guru PKn memberikan semangat kepada para
siswa tanpa memandang tingkat intelektual atau tingkat motivasi belajarnya.
Buatlah semua siswa senang bergaul dengan guru, baik di dalam maupun di luar
kelas. Hal ini tentu saja menuntut fleksibilitas yang tinggi.
5. Guru sebagai pengajar. Menurut Benyamin Bloom sebagaimana dikutip W.S. Winkel
(1991, hlm.115), ‖kualitas pengajaran sangat bergantung pada cara penyajian materi
yang harus dipelajari‖. Selain itu, bagaimana guru melakukan penguatan,
mengaktifkan siswa agar berpartisipasi dan merasa terlibat dalam proses belajar dan
bagaimana cara guru PKn memberikan informasi kepada siswa tentang keberhasilan
belajar mereka. Semua hal tersebut menuntut keterampilan didaktik guru.Oleh
sebab itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, guru PKn dituntut
memiliki delapan keterampilan guru, menurut Uzer Usman (2010:74) diantaranya:
c. Keterampilan bertanya.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Keterampilan memberi penguatan.
Keterampilan mengadakan variasi.
Keterampilan menjelaskan.
Keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Keterampilan mengelola kelas.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan.
Keterampilan bertanya harus dikuasai guru PKn, dimana pertanyaan yang
diajukan oleh guru PKn hendaknya berbobot, mudah dimengerti, relevan dengan topik
bahasan, karena tujuan dari pertanyaan yang dilontarkan guru adalah untuk
menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan
keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar
siswa, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dan siswa.
Keterampilan memberikan penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk
respon, baik bersifat verbal atau non verbal, yang bertujuan memberikan informasi atau
umpan balik atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Teknik pemberian
penguatan yang bersifat verbal dapat dilakukan dengan pujian, penghargaan atau
persetujuan, sedangkan yang bersifat non verbal adalah dengan gerak tubuh (gesture),
mimik muka (ekspresi), penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan cara
sentuhan (contact) yang menyenangkan. Manfaat penguatan bagi siswa adalah untuk
meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, membangkitkan dan memelihara
perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri.
Keterampilan mengadakan variasi, merujuk pada tindakan perbuatan guru PKn
yang disengaja ataupun spontan, misalnya penggunaan suara, kontak pandang dan
gerak, ekpresi wajah, pergantian posisi guru dalam kelas, gerak tubuh, kesenyapan,
dengan tujuan untuk pemusatan perhatian siswa.
Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara
lisan dengan sistematika yang runut untuk menunjukan adanya korelasi antara satu
dengan lainnya. Apabila guru memiliki keterampilan menjelaskan maka akan
memudahkan siswa dalam memahami materi dan memperluas cakrawala pengetahuan
siswa.
Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran berarti
usaha guru untuk menciptakan prakondisi agar mental dan perhatian siswa terpusat
pada apayang akan dipelajari, sedangkan keterampilan menutup pelajaran dimana guru
harus memberikan ringkasan dari materi yang telah dipelajari, dan menyampaikan
rencana pembelajaran berikutnya.
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dimana guru PKn harus
mampu membimbing kelompok diskusi siswa baik kelompok kecil ataupun kelompok
dengan jumlah siswa yang banyak, karena dalam diskusi kelompok siswa bertukar
informasi, pengalaman, melakukan pengambilan keputusan, belajar memecahkan
masalah bersama. Dalam diskusi kelompok siswa dibimbing untuk bersosialisasi,
meningkatkan kreativitas, dibina kemampuan berkomunikasinya.
Keterampilan mengelola kelas, guru PKn sebagai manajer dalam proses
pembelajaran, harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusip,
meminimalisir gangguan, kemampuan guru PKn dalam mengambil inisiatif dan
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pengendalian pembelajaran sangat diperlukan.Peran guru mempunyai hubungan erat
dengan cara mengaktifkan siswa dalam belajar, terutama dalam proses pengembangan
keterampilan (ketrampilan berpikir, keterampilan sosial dan keterampilan praktis).
Ketiga keterampilan tersebut dapat dikembangkan dalam situasi belajar mengajar yang
interaktif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dalam proses
pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar jika terjalin hubungan manusiawi antar
guru dan siswa, hubungan persaudaraan antar siswa, situasi saling membantu, disiplin
kerja, tanggung jawab, mitra dalam pelajaran, menolong, kerjasama yang erat, berbagi
pengalaman, dan dialog reflektif antar siswa.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, dengan terbatasnya
jumlah siswa memungkinkan guru memberikan perhatian optimal terhadap setiap
siswa. Hubungan guru PKn dan siswa akan terjalin lebih akrab, terbuka,
menyenangkan, begitupun antara siswa dengan siswa. Prinsip-prinsip keterampilan ini
adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan
mengorganisasi pembelajaran, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar,
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
Menurut teori belajar Ausubel [dalam Theories Of Learning (Hergenhahn
Matthew, 2010: 79)], belajar harus bermakna, Kebermaknaan maksudnya sesuai
dengan struktur kognitif, sesuai dengan struktur keilmuan, dan memuat keterkaitan
seluruh konsep secara terpadu,dalam kurikulum tahun 2013 dikenal dengan pendekatan
saintifik (scientific approach).
Beberapa pengamatan, menunjukan bahwa dalam pembelajaran PKn masih
terjadi hambatan-hambatan yang perlu menjadi bahan renungan dan dicari alternatif
solusi pemecahannya diantaranya :
1. Tidak dikuasainya kompetensi guru PKn secara menyeluruh dan optimal.
2. Tidak semua guru PKn mau berinovasi, kreatif dalam menggunakan dan
mengkolaborasikan metode/model pembelajaran. Guru PKn masih berpikir
konvensional yang berorientasi kepada hasil bukan kepada proses.
3. Kurangnya pembinaan yang berkesinambungan terhadap guru PKn, sehingga
mind set guru PKn tidak berubah.
4. Kurang dimaksimalkannya peran MGMP PKn sebagai wadah pembinaan,
sehingga guru PKn dalam MGMP PKn cukup hadir tanpa berbekal masalah
untuk didiskusikan atau MGMP PKn merespon apa yang jadi kerisauan guru
PKn dalam melaksanakan pembelajaran atau dalammenangani perilaku siswa.
5. Masih banyak guru PKn yang berasal dari latar belakang non PKn atau non
LPTK, mengajar PKn, sehingga proses pembelajaran lebih menekankan pada
aspek kognitif saja.
6. Beban jumlah jam mengajar tatap muka guru PKn yang membebani guru PKn
apabila seandainya harus mengukur dari berbagai aspek (kognitif, sikap, dan
keterampilan).
7. Siswa di tingkat SMA dikategorikan ke dalam usia remaja, sehingga benturanbenturan dalam proses pembelajaran PKn dapat terjadi.
8. Dalam proses pembelajaran PKn, persepsi siswa tentang pendidikan nilai dan
karakter sudah terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan para pejabat publik
yang tidak memberikan teladan dan tidak mencerminkan perilaku warganegara
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yang baik. Contoh,banyak pejabat publik yang korupsi. Sikap ini bertentangan,
bertolak belakang dengan nilai karakter yang harus dikembangkan pada siswa.
9. Cakupan materi PKn, lebih banyak aspek kognitif, yang seharusnya
cakupannya meliputi tiga aspek (kognitif, affektif dan psikomotor). Serta
tuntutan dalam Ujian masih berkisar dalam aspek kognitif belum mencakup
aspek keterampilan dan aspek sikap.
10. Pada umumnya guru PKn tidak tahu mengelola kelas PKn yang terbatas dalam
kelas tertutup jarang menggunakan sumber-sumber terdekat, atau belajar di
luar kelas,
11. PKn diajarkan teks book saja. (Somantri, 2001, hal. 320)
12. Guru PKn, tidak menjadi sumber dalam penyelesaian suatu masalah.
13. Kesulitan meluangkan waktu bagi nara sumber, dan ketika harus kelapangan
banyak guru lain yang mengomentari kearah negatif.
14. Pada umumnya guru PKn malas untuk memahami manajemen pembelajaran,
seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Membuat perencanaan cukup
copy paste dari teman guru PKn yang selesai membuatnya, tinggal ganti tahun,
tanggal, nama guru dan kepala sekolah, tanpa dianalisis apakah cocok dengan
kondisi daerahnya, siswanya atau sarana dan prasarananya.
15. Dari unsur siswa diantaranya sulitnya siswa melaksanakan observasi ke
lapangan karena letak sekolah di daerah pedesaan, dan sulit mendapat sumber
belajar terkait dengan ekonomi siswa.
16. Masih ada guru PKn yang belum mahir menggunakan media pembelajaran
Dari beberapa hasil temuan tersebut, yang menjadi pokok pemikiran penulis
adalah guru PKn harus mau berinovasi, kreatif baik dalam proses pembelajaran,
ataupun dalam penggunaan media pembelajaran. Kebanyakan guru PKn cenderung
bersifat ―teachers spong” (Somantri, 2001,hlm. 306), mau menerima pendapat orang
lain, agak aktif dan mau berpartisipasi, tetapi masih sulit untuk mengemukakan
pendapatnya sendiri atau mengambilinisiatif sendiri. Sebaiknya guru PKn bersifat
―teachers generator”yaitu guru yang mau menerimapendapat orang lain walaupun
berbeda, menilai secara kritis pendapat tersebut, dan mau mengemukakan pendapat
sendiri. Guru PKn harus kreatif dalam merencanakan, melaksanakan proses
pembelajaran PKn dan dalam pemilihan materi PKn yang formal content maupun yang
informal contentserta disesuaikan dengan penggunaan media pembelajarannya.
Media Pembelajaran PKn
Penulis sangat miris melihat guru PKn belum mahir menggunakan media
pembelajaran. Dalam iklan ada selorohan ―hari gini guru tidah mahir menggunakan
media, apa kata dunia “. Guru PKn harus mahir menggunakan media pembelajaran.
Media Pembelajaran baik fisik (hardware) maupun nonfisik (software), yang
digunakan oleh guru PKn untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik
terhadap materi pelajaran.
Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu
meliputi alat bantu guru PKn dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber
belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media
pembelajaran dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar
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kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka
sebagian peran guru PKn akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa
keberadaan guru.Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan
kekhawatiran pada guru PKn. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, masih
banyak tugas guru PKn yang lain seperti; memberikan perhatian dan bimbingan secara
individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan
terus terjadi selama guru PKn menganggap dirinya merupakan satu-satunya sumber
belajar bagi siswa. Jika guru PKn memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara
baik, guru PKn dapat berbagi peran dengan media. Peran guru PKn akan lebih
mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi
sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu guru PKn lebih berfungsi sebagai
penasehat, pembimbing, motivator dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran.
Merancang media pembelajaran PKn sangat tergantung dari jenis media yang
digunakan. Di bawah ini diulas kembali jenis media yang dapat
digunakan/dikembangkan dalam pembelajaran PKn, yaitu:
1. hal-hal yang bersifat visual, seperti bagan, matriks, gambar, data , dan lain-lain
2. hal-hal yang bersifat materiil, seperti model-model, benda contoh
3.gerak, sikap, dan perilaku, seperti simulasi, bermain peran, role playing
4. cerita, kasus yang mengundang dilema moral
Berkaitan dengan hal di atas, maka pembelajaran PKn dapat menggunakan
berbagai jenis media yaitu media visual, media audio video atau media berbasis
komputer. Namun dari beberapa pilihan media diambil harus mampu memneuhi sayar
dan kerakteristik pembelajaran PKn, misalnya mampu mengajak siswa berfikir kritis,
dan peka. Hal lain adalah penerapan suatu media dalam proses belajar mengajar PKn
yang tentu saja harus disesuaikan dengan pokok bahasan yang ingin kita sampaikan
kepada siswa. Sebagai contoh, pokok bahasan Sumpah Pemuda maka media yang
sesuai untuk pokok bahasan tersebut adalah media video. Media video dapat
menghadirkan gambaran tentang Tanah air Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,
juga dapat menayangkan Peta Indonesia. Dengan demikian para siswa diharapkan
dapat memahami pentingnya makna peristiwa Sumpah Pemuda bagi kemerdekaan
Republik Indonesia.
Media Visual
Seperti halnya media yang lain, media visual berfungsi untuk menyalurkan
pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke
dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik
perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang
mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Beberapa media yang termasuk
media visual adalah:
1. Gambar atau foto.
Menggunakan gambar atau foto sebagai media pembelajaran karena gambar
merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati oleh siapa saja.
Manfaat atau kelebihan gambar atau foto sebagai media pembelajaran
adalah:Memberikan tampilan yang sifatnya konkrit; Gambar dapat mengatasi batasan
ruang dan waktu; Gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita;

280

Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa
saja; Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan
khusus.
2. Sketsa
Sketsa merupakan gambar yang merupakan draft kasar yang menyajikan
bagian-bagian pokoknya saja tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian
peserta atau siswa juga dapat menghindari verbalisme dan dapat memperjelas
penyampaian pesan.
3. Diagram
Berfungsi sebagai penyederhana sesuatu yang kompleks sehingga dapat
memperjelas penyajian pesan. Isi diagram pada umumnya berupa petunjuk-petunjuk.
Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol, diagram
menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan
yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang ada. Ciri-ciri dari sebuah
diagram yang baik adalah:benar, digambar rapi, diberi judul, label dan
penjelasanpenjelasan yang perlu; cukup besar dan ditempatkan strategis;
penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan dan
dari atas ke bawah.
4. Bagan
Terdapat dua jenis bagan yaitu bagan yang menyajikan pesannya secara
bertahap dan chart yang menyajikan pesannya sekaligus. Chart yang menyajikan
pesannya secara bertahap misalnya adalah flipchart atau hidden chart, sementara
bagan atau chart yang menyajikan pesannya secara langsung misalnya bagan pohon
(tree chart), bagan alir (flow chart), atau bagan garis waktu (time line chart). Bagan
atau chart Berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit jika
hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga mampu
memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi.Dalam bagan biasanya
kita menjumpai jenis media visual lain seperti gambar, diagram, atau lambanglambang
verbal. Ciri-ciri bagan sebagai media yang baik adalah:
a. dapat dimengerti oleh pembaca
b. sederhana dan lugas tidak rumit atau berbelit-belit
c. dapat diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap mengikuti
perkembangan jaman juga tidak kehilangan daya tarik
5. Kartun
Suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk
menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau suatu sikap terhadap orang,
situasi atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan
yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana dengan
menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan diingat serta
dimengerti dengan cepat.
6. Poster
Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng dan sebagainya.
Poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu akan tetapi
mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang
melihatnya. Ciri-ciri poster yang baik adalah:Sederhana; menyajikan satu ide dan
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untuk mencapai satu tujuan pokok; Berwarna; slogan yang ringkas dan jitu; ulasannya
jelas; motif dan desain bervariasi
7. Papan planel
Papan berlapis kain planel ini dapat berisi gambar atau huruf yang dapat
ditempel dan dilepas sesuai kebutuhan, gambar atau huruf tadi dapat melekat pada kain
planel karena di bagian bawahnya dilapisi kertas amplas. Papan planel merupakan
media visual yang efektif dan mudah untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu
kepada sasaran tertentu pula.
8. Papan Buletin
Papan ini tidak dilapisi oleh kain planel, tetapi langsung ditempeli gambar atau
tulisan.Papan ini berfungsi untuk memberitahukan kejadian dalam waktu
tertentu.Media visual lainnya seperti gambar, poster, sketsa atau diagram dapat dipakai
sebagai bahan pembuatan papan bulletin.
Media Audio
Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera
pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang
uaditif. Beberapa jenis media yang dapat digolongkan ke dalam media audio adalah
sebagai berikut:
Radio
Media ini dapat merangsang partisipasi aktif dari pendengar. Siaran radio sangat
cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Bahkan radio juga dapat digunakan
sebagai pemberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru atau
siswa dalam pembelajaran.
Alat perekam magnetic
Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu media yang memiliki
peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi.
Melalui media ini kita dapat merekam audio, mengulangnya dan menghapusnya.
Selain itu pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi
volume, sehingga dapat menimbulkan berbagai kegiatan diskusi atau
dramatisasi.
Media Proyeksi Diam
Beberapa media yang termasuk kedalam media proyeksi diam diantaranya adalah:
j. Film Bingkai
Film bingkai adalah suatu film positif baik hitam putih ataupun berwarna yang
berukuran 35 mm, dan umumnya dibingkai dengan ukuran 2 x 2 inchi. Untuk
melihatnya perlu ditayangkan dengan proyektor slide. Beberapa keuntungan
penggunaan film bingkai sebagai media pembelajaran adalah:
1. materi pelajaran yang sama dapat disebarkan kepada seluruh siswa secara
serentak.
2. perhatian siswa dapat dipusatkan pada satu persoalan, sehingga dapat
menghasilkan keseragaman pengamatan.
3. Fungsi berfikir siswa dirangsang dan dikembangkan secara bebas.
4. Penyimpanannya mudah dan praktis.
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5. Film bingkai dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera.
6. Program dapat dibuat dalam waktu singkat tergantung kebutuhan dan
perencanaan.
k. Film Rangkai
Film rangkai hampir sama dengan film bingkai, bedanya pada film rangkai frame
atau gambar tidak memerlukan bingkai dan merupakan rangkaian berurutan dari
sebuah film atau gambar tertentu. Jumlah gambar pada 1 rol film rangkai adalah
sekitar 50 sampai dengan 75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai
dengan 130 cm tergantung pada isi film itu. Film rangkai dapat mempersatukan
berbagai media pembelajaran yang berbeda dalam satu rangkai sehingga cocok
untuk mengajarkan keterampilan, penyimpanannya mudah serta dapat digunakan
untuk bahan belajar kelompok atau individu
c. OHT
Over Head Transparancy (OHT) adalah media visual proyeksi, dibuat di atas
bahan transparan, biasanya film acetate atau plastik berukuran 8,5 x 11 inchi.
Media ini memerlukan alat khusus untuk memproyeksikannya yang dikenal
dengan sebutan Over Head Projector (OHP). Beberapa keuntungan penggunaan
OHT sebagai media pembelajaran diantaranya adalah:
1) gambar yang diproyeksikan lebih jelas bila dibandingkan jika digambarkan di
papan tulis.
2) ruangan tidak perlu digelapkan.
3) sambil mengajar, guru dapat berhadapan dengan siswa.
4) mudah dioperasikan sehingga tidak memerlukan bantuan operator.
5) menghemat tenaga dan waktu karena dapat dipakai berulang-ulang.
6) praktis dapat digunakan untuk semua ukuran kelas atau ruangan.
Media Proyeksi Gerak dan Audio Visual
Beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah:
a. Film gerak
Film gerak merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat meanrik karena
mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara,
gambar dan gerak, film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan
kebutuhan.
b. Program TV
Televisi merupakan media menarik dan modern karena merupakan bagian dari
kebutuhan hidupnya. Televisi dapat menjadi sebuah media pembelajaran yang
menarik dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio visual
dengan disertai unsur gerak.
c. Video
Pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa fakta maupun fiktif, dapat
bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Beberapa kelebihan
penggunaan media video dalam pembelajaran adalah:
1) dengan alat perekam video sejumlah besar penonton dapat memperoleh
informasi dari para ahli.
2) demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga
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pada waktu mengajar seorang guru dapat memusatkan perhatian pada
penyajiannya.
3) menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang.
4) dapat mengamati lebih dekat dengan objek yang berbahaya ataupun objek
yang sedang bergerak.
5) ruangan tidak perlu digelapkan pada saat penyajian.
Multimedia
Vaughan (2004) menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang kombinasi
yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi dan video yang diterima oleh
pengguna melalui komputer. Sejalan dengan hal di atas, Heinich et al (2005)
multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format
media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan
informasi ke dalam sistem komputer. Namun kelemahan dari media ini adalah harus
didukung oleh peralatan memadai seperti LCD projektor dan adanya aliran listrik.
Keuntungan penggunaan multimedia dalam pembelajaran diantaranya dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep abstrak dengan lebih
mudah, selain itu juga penggunaan media komputer dalam bentuk multimedia dapat
memberikan kesan yang positif kepada guru karena dapat membantu guru menjelaskan
isi pelajaran kepada pelajar, menghemat waktu dan meningkatkan motivasi siswa
dalam belajar.
Benda
Benda-benda yang ada disekitar dapat digunakan pula sebagai media
pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini
dapat membantu proses pembelajaran dengan baik terutama jika metode yang
digunakan adalah metode demonstrasi atau praktek lapangan.
Dalam menyampaikan pesan pembelajaran dari guru PKn kepada siswa,
biasanya guru PKn menggunakan alat bantu mengajar (teaching aids) berupa gambar,
film, model, atau alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi
belajar, serta mempertinggi daya serap atau yang kita kenal sebagai alat bantu visual.
Dengan berkembangnya teknologi pada pertengahan abad ke-20 guru PKn juga
menggunakan alat bantu audio visual dalam proses pembelajarannya. Hal ini dilakukan
untuk menghindari verbalisme yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan alat
bantu visual saja. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu siswa
dalam memberikan pengalaman yang bermakna.
Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa
memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit. Hal ini sesuai dengan pendapat
Jerome S Bruner (1960, hlm. 231-232) bahwa siswa belajar melalui tiga tahapan yaitu
enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif yaitu tahap dimana siswa belajar dengan
memanipulasi benda-benda konkrit. Tahap ikonik yaitu suatu tahap dimana siswa
belajar dengan menggunakan gambar atau video tapes. Sementara tahap simbolik yaitu
tahap dimana siswa belajar dengan menggunakan simbol-simbol. Prinsip tahapan
pembelajaran dari Jerome S Bruner ini dapat kita terapkan dalam ―Kerucut
Pengalaman‖ atau ―cone of experience‖ yang dikemukan Edgar Dale pada tahun 1946,
seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini:
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Sejalan dengan apa yang ada dalam kerucut pengalaman tersebut, dalam proses
pembelajaran, tiga pernyataan sederhana yang dikemukakan oleh Confucius
(Silberman, 2002, hlm. 1), yaitu: „What I hear, I forget; What I see, I remember; What I
do, I understand‘. Silberman memodifikasi dan memperluas pernyataan Confucius
dengan sebutan paham belajar aktif (2002, hlm. 2), dengan konsep:
What I hear, I forget
What I hear and I see, I remember a little.
What I hear,see, and ask questions about or discuss with some one else, I
begin to understand.
What I hear,see, discuss, and I do, I acquire knowledge and skill.
What I teach to another, I master
(Apa yang saya dengar, saya lupa)
(Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit)
(Apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa
kolega/teman, saya mulai paham)
(Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan lakukan, saya memperoleh
pengetahuan dan keterampilan).
(Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya menguasainya)
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schroeder dkk. (1993) dalam Silberman
(2002, hlm. 6), menyatakan bahwa, siswa Sekolah Lanjutan Atas lebih suka belajar
aktivitas, yaitu aktivitas kongkret bukan aktivitas yang berupa refleksi abstrak,
―…agar efektif guru PKn hendaknya menggunakan, diskusi kelompok kecil, proyek
penelitian, presentasi kelas, berdebat, latihan pengalaman, pengalaman lapangan,
simulasi dan studi kasus‖. Pendapat tersebut menekankan pentingnya proses
pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dan belajar kontekstual agar pembelajaran
tersebut lebih bermakna.
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Manfaat media pembelajaran
Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi
antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien.
Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah:
1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan
Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dan siswa
dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara
siswa dimanapun berada.
2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik
Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna,
baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan
suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.
3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
Dengan media akan terjadinya komukasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa
media guru cenderung bicara satu arah.
4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga
Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan
waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran
secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan
lebih mudah memahami pelajaran.
5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih
mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa
kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat,
menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui media pemahaman siswa
akan lebih baik.
6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat
melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa
tergantung seorang guru.Perludisadari waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan
waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.
7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar.
Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk
mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu
pengetahuan.
8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif
Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk
memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan
belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain.
Sikap dan perilaku guru PKn
Selain berbagi peran dengan media pembelajaran, keberanian guru dalam
mengajar PKn harus dapat bersikap terbuka yang terlihat dari sikap dan perilaku guru
PKn, menurut Somantri (2001, hlm. 290-291) adalah :
1. Sikap bersahabat, tidak agresif, kooferatif, demokratis, sopan dalam

286

memperlakukan siswa, tetapi tetap dalam memelihara wibawa.
2. Menghargai pendapat dan menjaga perhatian siswa dengan jalan menunjukan
adanya relevansi antara pendapat tersebut dengan tujuan pelajaran Civics.
3. Antusias terhadap bahan pelajaran yang sedang dibicarakan.
4. Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam buku pelajaran
dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita-cerita film, maupun
hubungannya dengan bahan pelajaran.
5. Dapat memperagakan secara skematis bahan pelajaran dipapan tulis, sehingga
memungkinkan para siswa tertarik terhadap bahan-bahan pelajaran.
6. Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menumbuhkan kemampuan
mengingat, berpikir, menilai, dan berpikir kreatif pada para siswa.
7. Dapat memberi jalan kepada para siswa untuk mendorong kegiatan-kegiatan
menyelidiki bahan pelajaran, hingga mereka dapat memiliki keterampilan
berpikir ilmiah maupun dapat menemukan sistem nilai yang positif bagi
seorang warga negara.
Selain itu beberapa hal yang dapat penulis sarankan kepada guru PKn dalam
melaksanakan proses pembelajaran PKn, hendaknya:
1. Guru PKn sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, agar dapat
mengembangkan potensi berpikir dan nilai.
2. Guru PKn sebagai guru yang memiliki kepekaan dan kemampuan untuk
mengembangkan potensi intelektual, emosional dan sosial siswa.
3. Guru PKn memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang
memungkinkan terjadinya proses belajar.
4. Guru PKn memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas untuk terjadinya
proses belajar yang kuat.
5. Guru PKn mampu bertindak sebagai ilmuwan pendidikan yang dapat
mengembangkan semangat berpikir ilmiah siswa.
6. Guru PKn sebagai panutan terutama dalam pengembangan nilai-nilai.
7. Guru PKn sebagai motivator sehingga tumbuh semangat ingin belajar.
8. Maksimalkan peran MGMP PKn dalam meningkatkan mutu pembelajaran
PKn.
Simpulan
Demikian kilas balik pengalaman sebagai guru PKn, keberanian mengajar
berbagi peran dengan media pembelajaran, yang akan menjadi bahan pemikiran yang
diharapkan memberikan inspirasi dan refleksi dalam praktik pembelajaran PKn. Guru
PKn harus memiliki komitmen diri, dimanapun kita mengajar dan bagaimanapun
kondisi siswa dan sekolah tempat kita kerja, kreativitas dan inovasi guru yang harus
diutamakan.
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KEMAMPUAN SISWA DALAM MANAJEMEN MITIGASI BENCANA
SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
CIVIC SKILL WARGA NEGARA
Oleh,
Muhammad Mona Adha
Abstrak
Kecakapan warga negara dalam penanggulangan bencana alam saat ini menjadi sangat
penting untuk dikembangkan. Indonesia yang berada posisi strategis yang tidak hanya
mendapatkan arus transformasi ilmu, teknologi dan informasi yang cepat, tetapi juga
Indonesia berada pada ring of fire (cincin api) dengan adanya beberapa gunung berapi
yang masih aktif. Bencana alam lainnya yang kerapkali terjadi di Indonesia antara lain
gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan (puting beliung). Kerjasama
pemerintah dengan sekolah mutlak dilakukan sebagai upaya untuk memperluas
pengetahuan, pemahaman, dan cara penanggulan bencana alam kepada siswa yang
akan disebarluaskan kepada teman-teman dan kepada pihak keluarga mereka sendiri.
Melalui kemampuan dalam mitigasi bencana diharapkan dapat mengurangi dampak
buruk terhadap korban bencana alam, dikarenakan warga negara akan mulai melakukan
antisipasi terhadap bencana alam (natural disaster). Beberapa fase waktu yang perlu
diperhatikan dalam penanggulan bencana alam adalah sebelum terjadi bencana alam,
saat terjadi bencana alam, dan sesudah terjadi bencana alam, dan masa rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Kata Kunci: Kemampuan Warga Negara, Mitigasi Bencana, Mitigasi Bencana di
Sekolah
Pendahuluan
Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat khususnya kepada peserta
didik mengenai bencana alam perlu diberikan di persekolahan. Sebagaimana yang kita
ketahui bahwa Indonesia di beberapa tempat kerapkali mengalami bencana alam.
Wilayah Indonesia, termasuk daerah rawan terjadinya bencana, terutama bencana alam
geologi, yang disebabkan karena posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga)
lempeng tektonik di dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di
bagian barat dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjang
terjadinya sejumlah bencana. (Rusnardi, Junji, Yusuke, Hari, 2012: 59) menjelaskan
bahwa, ―The Indonesian archipelago is located at the boundary of three major tectonic
plates, the Indo-Australian, Pacific, and Eurasian plates, stretching from Sumatra in
the west to Papua in the east.‖ Bencana alam tersebut yang terjadi di Indonesia antara
lain seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan atau angin puting beliung.
―Based on compiled data during the period 1779-2010, 48.000 earthquake events
exceeding M4 had occured in Indonesia. Since the earthquake data are available in
various magnitude scales,‖ (Rusnardi, Junji, Yusuke, Hari, 2012: 59). Oleh karena itu
sebagai warga masyarakat yang merupakan warga negara secara keseluruhan sangat
penting untuk mendapatkan pemahaman dan pembelajaran tentang bencana alam di
sekolah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini sekolah sangat
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dibutuhkan dalam proses pengembangan mitigasi bencana. Merefleksikan beberapa
peristiwa bencana alam dibutuhkan dalam memaksimalkan kondisi kesiapsiagaan yang
dilakukan oleh setiap individu baik pada tingkat pemerintah dan masyarakat. ―Disaster
risk management practices within a local area describes a disaster risk management
project with real, specific terms that represent the technical conditions regarding the
management plan,‖ (Tyuyoshi, Kiyoshi, Hayeong, 2011: 91). Sebagai contoh, untuk
kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana alam secara spesifik berupa antisipasi
terhadap gempa dan tsunami telah dilakukan di Nias Selatan. Hal ini dikarenakan di
Nias seringkali terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami. Pada proses
kesiapsiagaan tersebut beberapa pihak terlibat dalam hal ini, seperti pemerintah,
masyarakat, dan sekolah
Bencana alam memberikan dampak atau penderitaan yang cukup besar, seperti
jatuhnya korban jiwa dan korban cedera, kerusakan dan hilangnya harta benda. Tidak
hanya luka fisik dan cedera saja, tetapi bencana alam juga memberikan dampak
psikologis atau kejiwaan bagi warga masyarakat yang mengalaminya. Oleh karena
itulah penting untuk mengantisipasi dalam penanggulangan bencana alam sehingga
warga negara akan lebih cepat bereaksi dan melakukan persiapan-persiapan baik
sebelum bencana terjadi, masa bencana, dan masa setelah bencana alam terjadi. ―From
a positive perspective, the goal is to build resilience to these hazards,‖ (Salvano
Briceno, 2015). Dengan demikian, warga negara akan lebih cepat dalam melakukan
penyelamatan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerugian atas kerusakan
atau kehilangan harta benda. Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di
Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dan sekaligus berperan dalam
negara sebagai warga negara Indonesia, ''... and to teach them the rights and duties of
citizenship as officially defined.” (John J. Cogan, 1998: 5). Sebagai warga masyarakat
kita saling membantu mereka yang mengalami musibah atau bencana alam.
“Personally engaged with the problems and issues that confront one's society.” (John.
J. Cogan, 1998: 5).
biasa tersebut, maka sebagai warga negara
Mengingat dampak yang luar
harus mampu melakukan dan mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan
bencana alam harus dengan menggunakan prinsip dan cara yang tepat untuk
keselamatan bersama. “They are also seen as an important ingredient of good
citizenship, can pose problems which citizens must be ready and able to resolve for
themselves while at the same time respecting the viewpoints, interests and rights of
others.” (John J. Cogan, 1998: 5). Penanggulangan bencana alam harus dilakukan
secara menyeluruh bagi setiap warga negara dengan melihat bahwa warga negara harus
siap dan mampu dalam memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan mitigasi
bencana dengan tetap memperhatikan konsep saling menghargai berbagai masukan,
keinginan dalam bentuk ide-ide, dan kewajiban-kewajiban yang harus diupayakan oleh
warga negara. ―At national and local levels, most countries, have de- veloped
legislation, policies, programs, and projects to address the increasing disaster risk
threat to humanity,‖ (Salvano Briceno, 2015). Mitigasi bencana dilakukan dengan
tujuan agar bencana alam tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk bagi
korban bencana alam itu sendiri. ―Natural disasters‟‟ conveys the perception that if
disasters are natural there is little that can be done, except by preparing to respond to
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them, instead of reducing vulnerability and building resilience, which need to be the
focus of risk reduction and management policies,‖ (Salvano Briceno, 2015: 1).
Pelatihan mitigasi bencana hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan
dilakukan di tempat tertentu tanpa menyeluruh. Padahal penguasaan kemampuan
dalam mitigasi bencana penting dilakukan di sekolah agar siswa diberikan pengalaman
secara komprehensif melalui pembelajaran mitigasi bencana di sekolah. Seperti yang
dikemukakan oleh UNESCO (2007) bahwa, ―sekolah juga berperan penting dalam
upaya kesiapsiagaan. Sekolah baik sebagai bangunan fisik dan institusi pendidikan
dilihat memiliki posisi yang strategis bukan hanya sebagai tempat evakuasi terutama
lagi sebagai agen transfer pengetahuan. Sehingga diharapkan dengan pengetahuan yang
diberikan kepada murid kelak memberikan dampak yang makin luas di tingkat
keluarga, kerabat, teman dan masyarakat yang lebih luas.‖ Upaya untuk melindungi
warga negara adalah tugas negara, maka menyelenggarakan pembelajaran mitigasi
bencana urgensi dilakukan bagi warga negara melalui sekolah khususnya pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan. Menurut IASC (2015) bahwa perlindungan tidak hanya
terbatas pada keamanan kelangsungan hidup dan fisik mereka yang terkena dampak
bencana-bencana alam. Ia mencakup seluruh hak yang dijamin dan relevan—hak-hak
warga negara dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural.
Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,
bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.
Kemudian penanggulangan bencana ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Pengertian bencana menurut
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), adalah suatu gangguan serius
terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang
meluas pada kehidupan manusia dari segi materi , ekonomi atau lingkungan dan
melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan
menggunakan sumber daya mereka sendiri.
Penanggulangan bencana alam yang dilakukan sebenarnya adalah untuk
melindungi warga negara. Sikap waspada yang perlu dikembangkan dapat dimulai
melalui sekolah pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar siswa sekaligus
dapat memiliki kecakapan dalam mengurangi resiko akan terjadinya bencana alam.
Karena bencana alam tidak dapat diprediksi penyebabnya dan tidak dapat dihentikan
oleh kekuatan manusia (Jeon, Ji- Eun, 2005: 3), memang cara terbaik bukanlah
mencegah, melainkan mengurangi risiko. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda
dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya
kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi
kerentanan bencana serta upaya mitigasi yang perlu dimaksimalkan. Oleh karena itulah
dibutuhkan, ―Polices are frequently complemented with multiple actions that include
awareness-raising campaigns, risk assessments, early warning systems, emergency
response capacities, and so on,‖ (Salvano Briceno, 2015).
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
disebutkan sejumlah prinsip penanggulangan yaitu:
2. Cepat dan tepat
Yang dimaksud dengan ―prinsip cepat dan tepat‖ adalah bahwa dalam penanggulangan
bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian
material maupun korban jiwa.
3. Prioritas
Yang dimaksud dengan ―prinsip prioritas‖ adalah bahwa apabila terjadi bencana,
kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan
penyelamatan jiwa manusia.
4. Koordinasi dan keterpaduan
Yang dimaksud dengan ―prinsip koordinasi‖ adalah bahwa penanggulangan bencana
didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan
―prinsip keterpaduan‖ adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai
sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling
mendukung.
5. Berdaya guna dan berhasil guna
Yang dimaksud dengan ―prinsip berdaya guna‖ adalah bahwa dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang
berlebihan. Yang dimaksud dengan ―prinsip berhasil guna‖ adalah bahwa kegiatan
penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan
masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga , dan biaya yang berlebihan.
6. Transparansi dan akuntabilitas
Yang dimaksud dengan ―prinsip transparansi‖ adalah bahwa penanggulangan bencana
dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan
―prinsip akuntabilitas‖ adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
7. Kemitraan
Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemitraan
dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat
secara luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun dengan organisasiorganisasi kemasyarakatan lainnya. Bahkan, kemitraan juga dilakukan dengan
organisasi atau lembaga di luar negeri termasuk dengan pemerintahnya.
8. Pemberdayaan
Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui,
memahami dan melakukan langkah- langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan
bencana. Negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar dapat
mengurangi dampak dari bencana.
9. Nondiskriminatif
Yang dimaksud dengan ―prinsip nondiskriminasi‖ adalah bahwa negara dalam
penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis
kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
10. Nonproletisi
Yang dimaksud dengan ‖nonproletisi‖ adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau
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keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan
pelayanan darurat bencana.
Siswa yang siap siaga dalam penanggulangan bencana perlu dibentuk dan
dilatih di sekolah dimulai dari konsep awal terlebih dahulu mengenai apa yang
dimaksud dengan bencana alam. Setelah siswa memahami hal-hal apa saja yang perlu
diperhatikan, kemudian siswa dapat dilatih di lapangan dengan simulasi untuk
memberikan pengalaman langsung konsep manajemen bencana alam yang baik. Dalam
simulasi bencana alam akan memberikan kekuatan mental tersendiri kepada siswa
untuk tidak panik saat bencana alam terjadi, dan dapat mengontrol pikiran mereka
dengan lebih baik sehingga lebih terarah dalam proses penyelamatan diri secara bijak.
Kegiatan semacam ini penting dilakukan untuk melatih mental siswa dan memberikan
gambaran secara umum melalui simulasi tersebut. Dalam simulasi siswa harus dapat
bertanggung jawab sebagai individu yang baik, tidak hanya dalam menyelamatkan diri
sendiri tetapi juga harus menyelamatkan anggota keluarga yang lain atau kerabat yang
lain, untuk meminimalisir korban bencana. Dan hal inilah penting untuk diketahui oleh
siswa mengenai mitigasi bencana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh John
J. Cogan, ''The third element of citizenship consists of responsibilities, obligations, and
duties.” (John J. Cogan, 1998:4).
Pembahasan
Bencana Alam dan Manajemen Mitigasi Bencana
Manjemen mitigasi bencana yang dilaksanakan dengan tepat, dapat
memberikan kontribusi yang positif dalam mengurangi jumlah korban dan kerugian
harta benda. Ruli Mustafa (2015) mengemukakan bahwa, ―Manajemen bencana adalah
segala kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi darurat bencana serta untuk
membuat rencana guna membantu orang-orang dari dampak bencana tersebut,
mencakup penanganan langsung berkaitan dengan apa yang terjadi sebelum, selama,
dan setelah bencana, memonitor dari sebab kepada akibat hingga penanganan
dinamikanya.‖ Perlindungan kepada warga negara adalah hal mutlak yang menjadi
tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Namun dengan demikian, peran serta
dan tanggung jawab individu dan masyarakat harus dimaksimalkan dalam mitigasi
bencana. Langkah yang tepat apabila siswa dilibatkan dalam mitigasi bencana, dengan
memberikan pemahaman, kesadaran pentingnya untuk melindungi diri dan orang lain
yang berada disekitarnya agar dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Oleh
karena itu pemahaman tentang manajemen bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh
seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, serta siswa pada
khususnya.
Bencana alam adalah terjadinya peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba
sebagai fenomena geografis, geologis dan geofisis tidak dapat dicegah terjadinya oleh
manusia. Bencana alam menimbulkan kerugian dan kerusakan yang tidak sedikit.
Berikut definisi bencana alam yang ditulis oleh Basic Planet (2015),‖The definition of
natural disasters is any catastrophic event that is caused by nature or the natural
processes of the earth. The severity of a disaster is measured in lives lost, economic
loss, and the ability of the population to rebuild. ― Dapat dijelaskan berdasarkan yang
ditulis oleh Basic Planet bahwa bencana alam itu diakibatkan oleh proses alam dari
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bumi itu sendiri, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan
kemudian harus dilakukan rehabilitasi atau rekonstruksi setelah bencana terjadi. Oleh
karena itulah, kesiapsiagaan warga negara dalam mitigasi bencana dan pengetahuan
tentang lingkungan hidup sangat dibutuhkan sebagai pengembangan civic skill warga
negara. ―Environmental education is a learning process that increases people's
knowledge and awareness about the environment and associated challenges, develops
the necessary skills and expertise to address the challenges, and fosters attitudes,
motivations, and commitments to make informed decisions and take responsible
action.‖ (UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978). Berdasarkan hal tersebut, tentunya
dengan didukung oleh pemenuhan konsep yang didesain sesuai dengan tujuan dan
pencapaian yang akan dilakukan, maka perlu dihasilkan kurikulum yang tepat untuk
mitigasi bencana. ―If curricula are designed with environmental education in mind
students will experience increased engagement with environmental education that
integrating environmental education into school life requires a coherent approach on
various fronts for there to be progress towards sustainable development in the school
itself,‖ María del Carmen Conde & J. Samuel Sánchez (2010: 479) Dengan melakukan
perencanaan terhadap konsep mitigasi bencana yang baik, akan memberikan gambaran
komprehensif tentang upaya persiapan, penyelamatan diri, dan pasca bencana yang
maksimal yang dapat dilakukan oleh siswa.
Menurut Agus Rachmat (2015) bahwa mitigasi bencana yang efektif antara
lain harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.
1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi
populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini
memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas
kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini
menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang
kedua unsur mitigasi lainnya;
2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat
tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang
diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb).
Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai
peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk
memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat.
Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan
secara cepat, tepat dan dipercaya.
5. Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur
mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan
pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan
pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus
melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman.
Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya
sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah
yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis
persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi
fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non
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struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman
terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).
Berdasarkan tiga unsur utama di atas siswa akan dapat memahami mengenai
konsep mitigasi bencana yang dimaksud dan bagaimana mereka mempersiapkan diri
serta melakukan hal-hal yang responsif terhadap bencana. Secara prinsip, manajemen
dilakukan sejak sebelum bencana terjadi, langkah inilah yang disebut tata-kelola pra
bencana, berupa kesiapan dan persiapan atau preparedness. Disini disiapkan kerangka
perencanaan yang rapi guna meminimalisir timbulnya kerusakan dan hilangnya nyawa
saat terjadi situasi darurat. Kemudian berikut ini adalah mengenai jenis-jenis bencana
alam, antara lain:
Banjir. Banjir merupakan kondisi dimana sebagian besar air menggenangi
permukaan tanah yang biasanya kering. Banjir merupakan bencana alam yang paling
sering terjadi. Penyebabnya adalah: Hujan dalam waktu panjang dan deras selama
berhari-hari, penanganan sampah yang buruk, perencanaan tata kota yang tidak
ditepati/menyimpang, biasanya karena makin sempitnya daerah resapan air atau jalur
hijau yang terdesak pemukiman atau industri, berkurangnya tumbuh-tumbuhan/pohon
yang semakin sedikit sehingga semakin sedikit pula daerah resapan air. Banyak daerah
di Indonesia, tanahnya mempunyai daya serapan air yang buruk, atau jumlah curah
hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air. Ketika hujan turun, yang
kadang terjadi adalah banjir secara tiba-tiba yang disebut banjir bandang.
Tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, Tsu berarti pelabuhan, Nami:
gelombang laut. Tsunami terjadi di daerah pesisir. Tsunami diartikan sebagai rangkaian
gelombang laut yang melanda wilayah pantai dan daratan akibat terjadinya peristiwa
geologi di dasar laut yaitu: gempa bumi, letusan gunung api dan longsoran. Tsunami
sangat berbahaya karena bisa mencapai ketinggian gelombang berkisar antara 10-20
meter.
Tanah Longsor. Tanah longsor terjadi karena pergerakan tanah atau bebatuan
dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dikarenakan jenuhnya debit
air yang berada dalam tanah sehingga membuat tanah bergerak (longsor). Dikarenakan
sifatnya yang tiba-tiba, perlu diwaspadai tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor.
Akan mudah diketahui apabila terdapat pergeseran tanah yang merusak sistem
bangunan rumah dan lain-lain.
Gempa Bumi. Gempa bumi terjadi karena pergesekan antar lempeng tektonik
yang berada di bawah permukaan bumi. Dampak dari pergesekan itu menimbulkan
energi luar biasa dan menimbulkan goncangan di permukaan dan menimbulkan
kerusakan yang besar terhadap fasilitas seperti rumah/bangunan, jalan, jembatan, tiang
listrik. Berdasarkan sumber penyebabnya, ada 3 jenis gempa bumi: Gempa bumi
tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat pergerakan
lempeng bumi atau patahan. Gempa jenis ini paling banyak menimbulkan kerusakan
dan banyak korban. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh
pelepasan energi akibat aktivitas gunung berapi yaitu pergerakan magma yang
menekan/mendorong lapisan batuan sehingga pergeseran bebatuan di dalamnya
menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi induksi adalah gempa bumi yang
disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber lain seperti runtuhan tanah. Gempa
bumi sering diikuti dengan gempa susulan dalam beberapa jam atau hari setelah gempa
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pertama yang dapat menyebabkan penghancuran pada bangunan yang telah
retak/goyah akibat gempa sebelumnya.
Letusan Gunung Berapi. Gunung berapi terjadi karena endapan magma
dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan
membawa abu dan batu yang menyembur sejauh radius 18 km atau lebih, lava dapat
mengalir sejauh 90 km. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan korban jiwa dan
berpengaruh pada perubahan iklim, serta dapat menggangu kesehatan dikarenakan
tersebarnya debu halus ke berbagai daerah pada radius tertentu.
Angin Topan. Angin Topan adalah udara bertekanan rendah yang terjadi di
lautan tropis. Berkecepatan sampai lebih dari 200km/jam yang didampingi dengan
hujan lebat dan menyebabkan badai di daerah pesisir.
Mitigasi bencana berbasis sekolah
Tujuan utama yang hendak dicapai melalui mitigasi bencana berbasis sekolah
adalah untuk memunculkan kesiapsiagaan siswa dalam mengantisipasi bencana alam.
―Generally, in order to enhance regional safety in the face of disasters and accidents,
essential strategies are not onle the reinforcement of governmental ability, but also the
strengthening of the cooperative relationship between government and nongovernment, meaning volunteers, residents, and so forth,‖ (Keerati Sripramai, et all,
2012: 85). Oleh karena itu penting untuk dilakukan pemberian konsep dan
pembelajaran serta simulasi mitigasi bencana kepada siswa di sekolah untuk
meminimalisir resiko. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh (Fathlul Masruri
Syaaf, 2008: 8) bahwa, ―Pada hakekatnya keselamatan sebagai suatu pendekatan
keilmuan maupun pendekatan praktis memelajari faktor-faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara dan
pendekatan untuk memperkecil risiko terjadinya kecelakaan.‖ ―How to manage and
realize more sustainable society,‖ (Norio Okada, 2011: 53). Maka dari itu perlu
disampaikan kepada siswa langkah-langkah manajemen bencana dengan penyampaian
yang mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Manajemen bencana meliputi tahap tahap sebagai berikut:
- Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah – langkah pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
- Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah – langkah
peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan pencarian korban.
- Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan,
konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan
pemukiman kembali penduduk.
Tahapan di atas dalam kenyataannya tidak dapat ditarik tegas antara tahapan
satu ketahapan berikutnya. Demikian pula langkah – langkah yang diambil belum tentu
dapat dilaksanakan secara berturut – turut dan runtut. Namun jelas bahwa manajemen
bencara (disaster management) adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang
menyeluruh, terpadu dan berlanjut. ―Hence the major need is to expand awareness of
and consciousness about the vulnerability elements in social systems rather than
concentrate solely on the natural hazards that impact on human systems,‖ (Salvano
Briceno, 2015).
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Mitigasi bencana berbasis sekolah hendaknya dirancang berdasarkan maksud
dan tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat direalisasikan dengan tepat.
Perencanaan, langkah-langkah yang tepat dal proses pelaksanaan mitigasi bencana di
sekolah tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek, dimulai dari siswa itu sendiri,
kesiapan sekolah dalam memfasilitasi, dan proses kegiatan pembelajaran yang terarah
yang dapat dengan mudah dilaksanakan dan dipahami oleh siswa. Untuk memahami
bagaimana mengantisipasi mengenai bencana alam perlu dilakukan beberapa tahapan
sehingga rangkaian dimulai dari pemahaman mengenai penanggulangan bencana dan
implementasi (simulasi), serta evaluasi dapat dimengerti. Tahapan tersebut antara lain:
a. Kegiatan curah pendapat definisi penanggulangan bencana kegiatan
b. Kegiatan diskusi kelompok kaitan siklus penanggulangan bencana
c. Kegiatan simulasi bencana kegiatan
d. Kegiatan analisis kasus
(PNPM Mandiri, 2006)
Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan penanggulangan bencana
alam tersebut yang dapat dilakukan di sekolah:
1. Kegiatan curah pendapat definisi penanggulangan bencana kegiatan
Yang perlu ditekankan kepada warga masyarakat sebagai warga negara yang
perlu disadari sepenuhnya adalah bahwa:
a) Penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif: baru melakukan setelah
terjadi bencana. Tetapi penanggulangan bencana juga bisa bersifat antisipatif,
melakukan pengkajian dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir
kemungkinan terjadinya bencana.
b) Bencana menimbulkan berbagai kerusakan dan kehilangan. Hal ini akan
menyebabkan angka kemiskinan di suatu wilayah yang terkena bencana akan
meningkat.
2. Kegiatan diskusi kelompok penanggulangan bencana
Sebagai warga negara sangat dibutuhkan peran aktifnya untuk mengetahui apa
dan bagaimana bencana alam itu. Dengan mengetahui tempat-tempat atau lokasi yang
dapat terjadinya bencana alam tersebut. Hal ini sangat penting disampaikan ke warga
negara. Dengan demikian penting untuk memberikan penekanan kepada masyarakat
mengenai:
a) Informasi yang bermanfaat bagi penanggulangan bencana tidak hanya berupa
peta atau kondisi geografis yang rentan terkena bencana alam, tetapi juga
potensi non-fisik seperti kesenjangan komunikasi antar kelompok masyarakat.
b) Data-data dan hasil penerapan siklus sebenarnya berisi potensi-potensi lokal
yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bencana, misalnya pengetahuan
tentang sistem informasi dan komunikasi, yang bisa digunakan untuk secara
cepat menginformasikan terjadinya bencana dan pengkoordinasian tindakan
tanggap darurat bencana.
3. Kegiatan simulasi Bencana Kegiatan
Simulasi bencana adalah sangat
penting untuk memberikan rekaan
kejadian/peristiwa seolah-olah bencana alam tersebut benar-benar terjadi. Semakin
fokus dan teratur dalam simulasi yang dilakukan maka akan memberikan dampak yang
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sangat besar bagi warga masyarakat untuk dapat mengontrol diri pribadi dan
menyelamatkan warga masyarakat lainnya.
a) Permainan simulasi bencana berguna untuk mengetahui reaksi awal dari
seseorang ketika mengalami bencana, termasuk apa yang akan dibawa. Akan
dapat dilihat adanya perbedaan tindakan yang dilakukan masing-masing orang
saat menghadapi bencana : panik, tenang dan taktis, diam saja (tidak tahu harus
berbuat apa)
b) Hal tersebut biasanya disebabkan karena (1) karakter pribadi; dan (2) siap
siaga/tidak atau terlatih atau tidak.
c) Tindakan awal saat bencana akan menentukan besarnya korban jiwa, sehingga
melakukan kesiap- siagaan menjadi upaya yang sangat penting.
d) Hubungan antara simulasi ini dengan pendekatan dalam penanggulangan
bencana adalah: pendekatan pemberdayaan akan lebih mengurangi resiko
bencana. Karena yang pertama kali menghadapi bencana adalah masyarakat
sendiri. Itulah pentingnya penanggulangan bencana berbasis komunitas
4. Analisis kasus
Pasca bencana meliputi pemulihan (rehabilitasi) dan rekonstruksi. Pemulihan
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mengurangi penderitaan akibat
bencana. Rencana pemulihan juga memperhitungkan kondisi lingkungan untuk
mengurangi resiko bencana di masa yang akan datang.
Pemulihan jangka pendek ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti
kebutuhan makanan, tempat tinggal sementara, sanitasi, kesehatan dan pengobatan,
kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan kebutuhan religius serta adat. Pada
pemulihan jangka pendek ini biasanya korban bencana belum dapat memenuhi
kebutuhan di atas.
Pemulihan jangka menengah ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih
umum setelah pemenuhan kebutuhan pribadi yaitu : pembangunan sarana kesehatan
umum darurat, tempat ibadah darurat, pembangunan sekolah darurat, penyediaan air
dan sanitasi serta pembangunan saluran air limbah dan pengelolaan sampah.
Pemulihan jangka panjang ditujukan untuk membangun kembali (rekonstruksi)
yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Rekonstruksi dilakukan
dengan melihat dampak bencana yang terjadi serta kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Pada umumnya rekonstruksi dilakukan :
1. Pemulihan kegiatan perekonomian
2. Pembangunan infrastruktur yang rusak baik jalan, jembatan, sekolah, pasar,
perkantoran, tempat ibadah, sarana kesehatan
3. Rehabilitasi kejiwaan
4. Rehabilitasi kecacatan
5. Perbaikan aliran listrik dan komunikasi yang permanen
6. Pemulihan produksi pangan, sektor produksi pertanian lainnya, peternakan dan
perikanan
7. Perbaikan kondisi lingkungan hidup
8. Pemulihan pendididikan baik sarana prasarana maupun sumberdaya manusia
9. Pemulihan unsur rohani, budaya, adat istiadat.
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Mengapa penting mengenai pembelajaran natural disaster management for
citizenship, hal ini dikarenakan warga masyarakat Indonesia yang tidak tinggal
menetap pada suatu tempat, dan sewaktu-waktu akan berpindah dari satu tempat ke
tempat lainnya. Perpindahan warga negara ini dikarenakan beberapa faktor yang
berkembang saat ini. “Another major challenge is the growth of the economic, global
and technological at the expense of the political, social and cultural,” (Denis Lawton
et.al, 2000: 20). Ada kalanya warga masyarakat yang pindah ke daerah lain yang secara
tidak langsung berdekatan dengan tempat yang biasanya terjadi bencana alam. Atau
tinggal tepat sekali berada pada lokasi bencana. Hal ini terkadang tidak diketahui oleh
warga masyarakat. Dan tentunya bencana alam menghasilkan resiko. Resiko bencana
adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya
rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.
Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan
bencana. Undang-Undang No 24/2007 menyebutkan ada 3 ancaman; ancaman yang
bersifat alamiah, non alamiah dan kemanusiaan. Ancaman yang ada baru berpotensi
memunculkan kematian, memunculkan korban, penderitaan dan lain-lain sehingga
ancaman bisa terjadi dan bisa tidak. Ancaman bisa saja muncul bahkan meskipun
penanganannya sudah bagus. Akan tetapi apabila perencanaan sudah baik dan
persiapan sudah mencukupi, maka ancaman munculnya korban dan terjadinya
kematian bisa tidak terjadi. Gempa, banjir dan tsunami adalah ancaman. Tidak semua
ancaman dapat menjadi bencana, ancaman akan menjadi bencana apabila
penanganannya tidak baik, persiapannya kurang, penangananya kurang bagus, dll.
Ancaman akan menjadi bencana apabila masyarakat memiliki kemampuan lebih
rendah dibanding ancaman, atau memiliki kerentanan lebih tinggi daripada ancaman.
Untuk mengetahui ancaman di suatu daerah dapat dilakukan dengan: (1)
Mencari informasi dari instansi terkait tentang kondisi daerah ; pergerakan tanah, peta
rawan bencana dana mikrozonasi di satlak penanggulangan bencana dan pengungsi
daerah setempat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, serta Badan
Meterologi dan Geofisika (BMG) tentang cuaca, iklim, angin, dan lain-lain, (2)
Melakukan penelusuran sejarah bencana setempat. Metode ini bernama historical
timeline. Meliputi informasi jenis bencana yang pernah terjadi dengan informasi tahun,
kerusakan dan korban serta informasi lain yang bisa diketahui. Dimulai dari bencana
yang paling lama untuk diketahui sampai data terbaru. Pada dasarnya informasi dari
lembaga berwenang dan informasi dari masyarakat dapat saling melengkapi data
ancaman.
Kerentanan merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
klimatologis, geografis, sosial , budaya, ekonomi, politik, dan tekhnologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu. Kerentanan adalah kumpulan berbagai kondisi dan kelemahan
berpengaruh yang ada dalam suatu komunitas dalam jangka waktu yang lama, yang
mempunyai efek merugikan pada kemampuan individual, rumah tangga, organisasi
(lembaga) atau komunitas untuk melindungi dirinya sendiri. Kerentanan adalah kondisi
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yang terjadi saat ini yang terjadi pada komunitas sebelum terjadinya bencana,
menanggulangi dan memulihkan dari efek kerusakan bencana yang terjadi. Kerentanan
dapat terjadi pada kelompok masyarakat dan juga pemerintah. Beberapa faktor kunci
yang berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat:
1. Lokasi dari perkampungan yang ada di daerah seismik khususnya daerah yang
kondisi lapisan tanahnya tidak solid, atau tanah yang sangat rawan terhadap
longsor.
2. Struktur bangunan seperti perumahan , jembatan, dan yang tidak tahan pada
pergeseran lempengan bumi
3. Kekurangan akses terhadap informasi mengenai risiko bencana yang dialami
oleh sekelompok orang tertentu, misalnya perempuan atau mereka yang tinggal
terpencil
4. Kekurangan kesadaran, kepedulian terhadap kesiapsiagaan bencana, yang sering
dianggap sebagai takdir yang harus diterima
5. Kekurangan ketrampilan (skill) dalam kesiapsiagaan bencana
6. Kerentanan yang berbasis gender dan kecacatan (gender and disabilities)
Kemudian hal lainnya yang harus diketahui oleh siswa apa yang sebenarnya
harus ada dalam konteks kehidupan di dalam warga masyarakat dalam suatu wilayah
adalah dengan membentuk satuan-satuan tugas agar warga masyarakat (societies) dapat
berperan dalam mengantisipasi bencana alam. Paling tidak warga masyarakat telah
mempersiapkan regu-regu yang siap untuk sewaktu-waktu diperlukan seperti:
1. Regu Pertolongan Pertama bertugas melakukan pertolongan pertama saat
bencana terjadi. Dapat merupakan gabungan anggota masyarakat & Palang
Merah Indonesia
2. Regu SAR bertugas melakukan pencarian korban, menolong korban dan
pemilahan korban berdasarkan kondisinya
3. Regu Penilaian Cepat bertugas mengkaji secara cepat seperti menilai kerugian,
mendata jumlah korban (jiwa, luka), akses pasar, air bersih dan ketersediaan
pangan
4. Regu Pengungsian bertugas mendirikan Posko untuk menampung bantuan
kemanusiaan, mempersiapkan fasilitas pengungsian serta perkiraan kebutuhan
pengungsian berkaitan dengan jumlah pengungsi dan kerentanan pengungsi
5. Regu Dapur Umum bertugas mempersiapkan kebutuhan makan dan minum
bagi pengungsi, ketersediaan peralatan dapur dan bahan pangan, memberikan
masukan kepada posko tentang kebutuhan makan dan minum pengungsi.
6. Regu Logistik bertugas menyimpan, mencatat dan mengeluarkan persediaan
logistik pengungsian.
(PNPM Mandiri, 2006).
Setelah Bencana
Menurut Dhani Armanto dalam PNPM Mandiri (2006) bahwa perlu untuk
segera memberikan bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk
memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan,
sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih. Pendekatan
pemberian bantuan dapat bersifat konvensional, artinya bersifat karitatif atau dapat
juga berbentuk kegiatan yang memberdayakan sehingga kondisi korban lebih baik
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daripada sebelum terjadi bencana. Yang biasa dilakukan pada tahap ini:
1. Mendirikan pos komando bantuan.
2. Berkoordinasi dengan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana
(SATKORLAK PBP) dan pemberi bantuan yang lain.
3. Mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan dan pos
koordinasi.
4. Mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan dan pakaian.
5. Menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian.
6. Membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokan korban.
7. Memakamkan korban meninggal.
Tahap berikutnya setelah terjadi bencana adalah pemulihan (Recovery). Ini
adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan
memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Fungsi-fungsi
lembaga sosial dan administrasi lokal diberdayakan kembali. Upaya yang dilakukan
adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar
puskesmas). Yang perlu dilakukan pada tahap ini:
1. Mengumpulkan keluarga yang terpisah dan fungsikan kembali keluarga.
2. Memberikan layanan pendidikan dan lakukan penyembuhan trauma (trauma
healing)
3. Memperbaiki infrastruktur lokal: penyediaan penerangan, media komunikasi,
perbaikan
4. jalur transportasi dan penyediaan air bersih.
5. Memfungsikan kembali pasar dan puskesmas.
6. Memulihkan atau membangun sistem komunikasi.
Selanjutnya adalah tahap rehabilitasi (rehabilitation). Upaya langkah yang
diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki
rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda
perekonomian. Yang perlu dilakukan pada tahap ini:
1. Mulai dirancang tata ruang daerah (master plan) idealnya dengan memberi
kepercayaan
2. dan melibatkan seluruh komponen masyarakat utamanya korban bencana.
Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana.
3. Mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem
pengelolaan lingkungan.
4. Pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap.
5. Relokasi korban dari tenda penampungan.
6. Mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana.
7. Pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka
menengah.
8. Mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja.
9. Perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit
dan pasar mulai dilakukan.
10. Fungsi pos komando mulai dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi atau
pendampingan.
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Dalam tahap rehabilitasi, upaya yang dilakukan adalah perbaikan fisik dan non
fisik serta pemberdayaan dan pengembalian harkat korban. Tahap ini bertujuan
mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak
dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan
ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana
perekonomian yang sangat diperlukan.
Sasaran utama dari tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan
masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi
ini juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek
kejiwaan/psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.
Rekonstruksi (reconstruction) adalah program jangka menengah dan jangka
panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan
masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahapan ini merupakan
penuntasan dari apa yang sudah direncanakan dan dimulai dalam tahap rehabilitasi dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang biasa
dilaksanakan. Pada saat ini apa bila belum ada sistem pengelolaan bencana yang baku
maka sistem pengelolaan penanggulangan bencana yang baru sudah mulai diterapkan.
Upaya yang dilakukan pada tahap rekonstruksi adalah pembangunan kembali
sarana, prasarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan
masyarakat kembali berjalan normal. Biasanya melibatkan semua masyarakat,
perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap
ini adalah terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan. Pendekatan pada tahap ini
sedapat mungkin juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses. Dan yang terpenting
adalah mengedukasi siswa untuk mencintai lingkungan hidup dan lingkungan yang ada
di sekitar mereka, sehingga konsep environmental education secara tidak langsung
dapat tercapai. Wikipedia (2015) menjelaskan bahwa, ―Environmental education (EE)
refers to organized efforts to teach about how natural environments function and,
particularly, how human beings can manage their behavior and ecosystem in order to
live sustainably. The term is often used to imply education within the school system,
from primary to post-secondary. However, it is sometimes used more broadly to include
all efforts to educate the public and other audiences.‖
John J. Cogan mengemukakan bahwa warga negara yang berkarakteristik baik
salah satunya adalah warga negara yang mencintai ekologi atau lingkungan hidupnya.
Dengan demikian konsep pembelajaran mengenai natural disaster management for
citizenship, sekolah perlu sesegera mungkin untuk memfasilitasi dalam membelajarkan
pendidikan atau pembelajaran yang berbasis lingkungan. “It has become increasingly
obvious in recent years that any discussion of effective citizenship must encompas
environmental concerns ... Thus, one has to think in terms of environmental
citizenship.” (John J. Cogan, 1998: 46). Sehingga dimulai dari sejak usia sekolah,
sebagai warga negara muda mereka telah mengerti mengenai lingkungan secara
keseluruhan dan mengerti bagaimana mengantisipasi dan sekaligus menanggulangi
bencana alam yang terjadi. “The school through its policies and its personnel
(including students) must model appropriate environmental behaviour not only for the
long term benefit of their own local community, but for the region, the nation, and the
planet.” (John J. Cogan, 1998: 159).
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Pendidikan yang berbasis lingkungan bertujuan untuk:
Memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mengerti lingkungan
Menginformasikan kepada siswa akan keberadaannya di lingkungan
Memberikan pemecahan masalah di bidang lingkungan
Memperkuat motivasi diri siswa untuk tidak merusak lingkungan
(John J. Cogan, 1998: 46)
Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta
merupakan faktor kunci dalam upaya meringankan bencana. Penguatan kelembagaan
dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat,
manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang
berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan
sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada
dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar
daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah
administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang
potensial di wilayahnya dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing. “The
ability to understand, accept, apreciate and tolerate cultural differences.” (John J.
Cogan, 1998: 97).
Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama- sama oleh
pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam meringankan bencana, antara lain
(Pulih Newsletter, 2015):
5. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung
usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak
membangun di lokasi yang rawan bencana;
6. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai
dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang
ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;
7. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya
menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik;
8. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan
pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;
9. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang
memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.
a)
b)
c)
d)

Kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat, LSM, Akademik dalam
penanganan bencana merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan kemampuan
nasional dalam menghadapi bencana. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
bersama dalam kerjasama itu antara lain: pentingnya pendataan daerah rawan bencana,
pembuatan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan
penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana.
Melalui kerjasama ini pemerintah diharapkan dapat bekerja cepat jika terjadi bencana.
Dengan kerjasama, Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan
mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan
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pengelolaan bencana.
Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh
pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:
1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung
usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak
membangun di lokasi yang rawan bencana;
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya
mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak
yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;
3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang
sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang
baik;
4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan
pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat
yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.
Simpulan
Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta
merupakan faktor kunci dalam upaya meringankan bencana. Penguatan kelembagaan
dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat,
manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang
berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan
sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui perkuatan unit/lembaga yang telah ada
dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar
daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah
administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang
potensial di wilayahnya dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing.
Kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat, LSM, Akademik dalam
penanganan bencana merupakan langkah terbaik untuk meningkatkan kemampuan
nasional dalam menghadapi bencana. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian
bersama dalam kerjasama itu antara lain: pentingnya pendataan daerah rawan bencana,
pembuatan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan
penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana.
Melalui kerjasama ini pemerintah diharapkan dapat bekerja cepat jika terjadi bencana.
Dengan kerjasama, Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan
mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan
pengelolaan bencana. Pendidikan nilai bisa diwujudkan dengan memberdayakan
kembali kearifan lokal yang ada. Kini banyak tradisi dan adat istiadat lokal yang
sebenarnya kaya nilai-nilai tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam tidak
lagi populer. Padahal, bencana alam bisa dicegah dan kerusakan alam bisa dihindari
apabila manusia hidup berdampingan secara baik dengan alam. (Chairil N. Siregar,
2007)
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KEPEMIMPINAN DALAM INTEGRITAS PELEMBAGAAN DAN
PEMBUDAYAAN PANCASILA
Oleh,
Drs. H. Nana Setialaksana, M.Pd.
Abstrak
Meminjam istilah Blue Diamond, ada 3 sikap warga negara terhadap integritas
pelembagaan dan pembudayaan nila-nilai dalam hal ini adalah pembudayaan nila- nilai
Pancasila yaitu :1) Stone citizen: Penentang pancasila, semakin di tekankan maka
semakin menentang bahkan bisa melawan dan mencelakakan (back fire), 2) Sponge
citizen: Menerima pancasila tapi tidak peduli terhadap tumbuh dan berkembangnya
Pancasila, 3) Generator citizen: Pencinta, pengagum dan penjaga keselamatam
Pancasila. Tak henti-hentinya membudayakan pancasila dalam kehidupan, pribadinya
keluarga, masyarakat dan bangsa. Pelembagaan dibutuhkan sebagai poros kekuatan
untuk perubahan masyarakat yang saat ini telah melupakan nilai-nilai Pancasila
sebagai filsafat, ideologi dan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pelembagaan
tersebut harus berjangkar pada pengalaman empiris berbagai pemangku kepentingan
yaitu: kalangan akademisi, tokoh masyarakat, politisi, birokrat, mahasiswa, penggiat
LSM, pelaku media massa dan komponen bangsa yang lainnya Berbagai akar budaya
kepemimpinan daerah di Indoensia harus berdasarkan Persatuan Indonesia yang dijiwai
oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan
Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembudayaan merupakan upaya-upaya
manusia yang didasarkan atas budi yang luhur, yang melahirkan konsep- konsep
bagaimana seharusnya hidup (way of life). Pembudayaan Pancasila dapat dilakukan
dengan jalur formal seperti jalur pendidikan dari tingkat rendah sampai dengan
Perguruan Tinggi. Maupun non-formal, seperti melalui media masa, jejaring sosial,
seni, lembaga sosial, lembaga adat, dan lembaga keagamaan. Kepemimpinan Pancasila
merupakan kepemimpinan yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada
kepentingan pribadinya. Kepemimpinan Pancasila juga kepemimpinan yang berbasis
pada kepemimpinan yang: Thesis, Humanis, Unitaris atau nationalis, Democratic, dan
Social Justice. Kepemimpinan melalui pelembagaan pembudayaan Pancasila
diharapkan dapat meningkatkan status kewargagaraan dari tingkat stone citizen,
kearah status sebagai sponge citizen‖ dari setatus ― sponge citizen‖ menjadi status
―generator citizen.
Kata Kunci: Stone Citizen, Sponge Citizen, Generator Citizen, Kepemimpinan,
Pelembagaan dan Budaya Pancasila.

Pendahuluan
Di tengah arus globalisasi yang semakin tak terkendali, kebutuhan capacity
building warga negara sudah seharusnya menjadi pemikiran bersama. Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) baik dalam pendidikan dasar, menengah
maupun pendidikan tinggi merupakan pondasi utama yang akan memperkokoh
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karakter warga negara, terlebih setelah mereka (warga negara) hidup ditengah-tengah
masyarakat. Namun, apa yang terjadi dewasan ini terutama setalah perjalanan
reformasi yang menginjak usia ke-17, penguatan akan nilai-nilai karakter bangsa kian
memudar. Sebagian besar warga negara cenderung memilih mengikuti arus globalisasi
tanpa menyadari bahwa bangsa kita memiliki Pancasila sebagai satu-satunya tumpuan
agar bangsa ini tetap kokoh, tegak dan berdiri.
Meminjam istilah Blue Diamond, ada 3 sikap warga negara terhadap integritas
pelembagaan dan pembudayaan nila-nilai dalam hal ini adalah pembudayaan nila- nilai
Pancasila yaitu :
1. Stone citizen: Penentang pancasila, semakin di tekankan maka semakin
menentang bahkan bisa melawan dan mencelakakan (back fire).
2. Sponge citizen: Menerima pancasila tapi tidak peduli terhadap tumbuh dan
berkembangnya Pancasila.
3. Generator citizen: Pencinta, pengagum dan penjaga keselamatam Pancasila.
Tak henti-hentinya membudayakan pancasila dalam kehidupan, pribadinya
keluarga, masyarakat dan bangsa. Menghayati mengamalkan dan menyebar
luaskan Pancasila.
Pada saat ini umumnya bangsa Indonesia terhadap Pancasila berada di jenjang
―stone citizen‖ dan ―sponge citizen‖ dengan demikian posisi ketaatan warga negara
terhadap pancasila menempati posisi yang lemah yaitu pancasila ditentang, terabaikan
dan terlupakan. Seiring dengan uraian tersebut di atas Prof. Dr. Sudtijo S.H., M.Si
menjelaskan tentang terancamnya keselamatan pancasila sebagai beriku: ―dalam
perjalanan kehidupan sebagai bangsa, pancasila seakan akrab dengan berbagai
ujian,berbagai tantangan, keluhan, kritik, sampai penolakan, baik dilakukan secara
terang-terangan ataupun secara sembunyi‖.
Sikap dan prilaku siapapun yang tidak setuju pada Pancasila, sebenarnya sikap
yang demikian adalah karena faktor ketidak pahaman mereka terhadap Pancasila.
Dengan demikian diperlukan lembaga pembudayaan Pancasila yang berfungsi sebagai
kawah candra dimuka menggodog pola pikir kearah pola pikir yang benar.. Pengamat
Pancasila Universitas Airlangga Surabaya; Listiyono Santosa SS. M.hum mengatakan
―kita sangat membutuhkan lembaga pembudayaan Pancasila yang mempunyai fungsi
pendidikan, pengkajian dan kontrol kebijakan atas peraturan hukum yang
menjungkirkan nilai-nilai pancasila.
Melalui lembaga pembudayaan Pancasila diharapkan muncul kader
kepemimpinan berdasarkan Pancasila, yaitu kader yang mempunyai harmonisasi pola
pikir modern dengan tradisional yang berdasarkan nila-nilai luhur bangsa. Untuk itu,
dalam kultur akademik dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi pelembagaan nilainilai Pancasila harus kembali dihidupkan tanpa kita tertutup terhadap globalisasi.
Pembahasan
Pelembagaan
Pelembagaan dibutuhkan sebagai poros kekuatan untuk perubahan masyarakat
yang saat ini telah melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat, ideologi dan dasar
negara bagi bangsa Indonesia. Melalui pelembagaan akan terbangun aturan-aturan
yang dapat menfasilitasi kebutuhan tentang koordinasi, kerjasama, kode etik bahkan
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membangun kontrak kerja. Berbicara kelembagaan atau institusi, umumnya pandangan
orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata, Pandangan yang
demikian tidak seluruhnya benar. Pelembagaan bukan hanya pembentukan suatu
organisasi, tapi mencakup didalamnya aturan main, etika, kode etik dan sistem.
Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada
norma, tingkah laku dan adat istiadat sedangkan dalam bidang ilmu politik
kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif
(collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (publik). Pembentukan
pelembagaan sebenarnya sudah lama dibenarkan dan di damba-dambakan sehingga
pada kongres pancasila 3 di Universitas Airlangga Surabaya, kongres tersebut
mengarahkan diri pada penggalian dan pencarian model-model pembudayaan nilanilai Pancasila dan pelembagaanya.
Pelembagaan yang dimaksud harus berjangkar pada pengalaman empiris
berbagai pemangku kepentingan yaitu: kalangan akademisi, tokoh masyarakat, politisi,
birokrat, mahasiswa, penggiat LSM, pelaku media massa dan komponen bangsa yang
lainnya. Melalui pembentukan kelembagaan kita akan mempunyai aturan-aturan dan
rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para pemangku kepentingan tersebut
di atas untuk mengatur hubungan yang saling mengikat,berhubungan dan saling
mengkualifikasi dalam mencapai tujuan bersama yaitu membudayakan Pancasila.
Begitupun dalam kongres pancasila IV UGM tahun 2012 menghasilkan rekomendasi:
1. MPR RI sebagai representasi lembaga negara di dorong untuk segera
merealisasikan terwujudnya lembaga khusus dan idependen yang berwenang
sebagai pembina, pengembangan dan pembudaya nilai-nilai pancasila. Dari
segi tata hukum, mendesak terwujudnya payung hukum sebagai dasar strategi
pelembagaan dan pembudayaan Pancasila.
2. Pemerintah dan masyarakat wajib segera mewujudkan tumbuhnya pusat-pusat
pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara mandiri,kreatif dan dinamis.
Kongres Pancasila V (lima) tahun 2013 antara lain menyatakan bahwa strategi
pembudayaan nilai-nilai pancasila dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
dipandang paling strategis. Namun upaya tersebut harus pula disertai dengan
revitalisasi pembudayaan Pancasila pada lembaga-lembaga negara baik
eksekutif,legislative maupun yudikatif. Dengan demikian pelembagaan yang akan
dibentuk:
1. Mampu menata dan mengorganisir segala aspek yang dibutuhkan dalam
membudayakan pancasila.
2. Lembaga tersebut
mampu mementoring dan mengevaluasi indikator
keberhasilan pembudayaan pancasila
Adapun landasan dasar pengembangan kelembagaan dibawah ini adalah
1. Persatuan artinya mampu melindungi segenap paham dan golongan
2. Meningkatkan kesejahteraan baik, material dan spritual berdasarkan keadilan
sosial
3. Berjiwa demokratis yang berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
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4. Memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita
luhur berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab.
Akar Budaya Kepemimpinan Pancasila
Kebudayaan bangsa ialah ―kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat
Indonesia seluruhnya‖, termasuk ―kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai
puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia‖. Di bawah ini adalah akarakar budaya kepemimpinan di daerah di antaranya.
Budaya Jawa :
1. Ntrimo, kepasrahan menghadapi tantangan.
2. Ojo dumeh, meniadakan kesombongan.
3. Mikul duwur duwur mendem jero, membenamkan dalam-dalam apa yang
keliru.
4. Ngono yo ngono, ning ojo ngono,merendahkan diri dan mengurangi
kesewenang-wenangan.
5. Dalam memainkan peran dalam orhanisasi tercermin dalam memasang keris,
ini perlambang orang jawa relatif lebih merendah.
Budaya Minangkabau:
1. Tegak samo tinggi,duduak samo rendah, dalam mempertahankan gengsi dan
persamaan derajat
2. Nan mulia batabua uari,nak tuah tagak di nan manang, nan cadiak sungguah
baguru, nak kayo
kuek mancari,yang mulia berlaku yang baik,ingin maju
teladani yang telah berhasil,ingin pintar belajar sungguh,ingin kaya harus kuat
berusaha mencari.
3. Nan buto pambuih langsuang,nan pakak papapeh badia,nan lampauh pauni
rumah,nan bingung disuruah-suruah, nak kuek pambao beban, nan cadiak
lawan barundiang, yang buta meniup lesung, yang tuli melepas bedil,yang
lumpuh menunggu rumah, yang nganggur disuruh-suruh,yang kuat membawa
barang, yang pintar lawan berunding,
Budaya Sunda :
1. Jadi paminpin salawasna kudu caricing pageuh kancing
2. Jadi pamimpin kudu inget ka purwadaksina
3. Jadi pamingpin kudu sareundeuk saigel, sabobot sapihanean
4. Jadi pamingpin kudu bisa pok,pek,prak
5. Jadi pamimpin kudu hampang birit, ulah bentik curuk balas nunjuk
6. Jadi pamimpin kudu leuleus jejujeur liat tali
7. Jadi pamingpin ulah sumput salindung, kudu bruk-brak
8. Jadi pamimpin kudu boga sifat wacis,weruh sadurung winarah
9. Jadi pamimpin kudu legok tapak ganteng kadek, luhung elmu jembar
pangabisa.
10. Tari salah satu buday seni sebagai media negoisasi
Budaya Bugis-Makasar
Pada dasarnya suku bugis dengan makasar terdapat perbedaan,tapi
persamaannya lebih besar :Sebagai pelaut, mereka memiliki keberanian untuk
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mengadu fisik,memiliki budaya siri semacam vedeta. Bila salah seorang anggota
keluarganya dipermalukan oleh orang, maka bukan orang itu saja yang dianggap
musuh tapi seluruh keluarganya: siri bisa berakibat hilangnya nyawa orang lain.Di
bidang pelayanan publik adalah karena kemampuan dan keberaniannya dalam
berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik alam proses pengambilan keputusan.
Budaya Manado :
1. Masyarakat kawanua (kekerabatan) cenderung terkenal paling moderat
dibanding dengan suku lain di indonesia. Inilah yang membuat masyarakat
manado terkenal demokratis.
2. Gotong royong masyarakat manado sangat baik dikenal dengan Mapalus.
3. Dr.Sam raulangi mengatakan, Si tou timou tou, untuk hidup dan kehidupan
adalah untuk kehidupan itu sendiri.
4. Dalam etika administrasi publik tidak dapat dengan frontal tapi harus dengan
mengaitkan keberadaan kasih dan cenderung berestetika dan melankolis.
Budaya Aceh :
Masyarakat aceh cukup eksis dalam hidupnya dan lebih sensitif, apalagi jika
dinilai meninggalkan islam.gigih dalam memperjuangkan kebenaran, teuron dari
rumoh neugisangon darah, artinya kalau turun rumah jangan pulangkan nama, tapi
pulang darah. Hal ini dekat dengan ayat Al qur‘an‖jika kau telah membulatkan tekad,
maka serahkan sepenuhnya kepada allah SWT‖. Sejarah membuktikan belanda tak
mampu menembus daerah aceh.
Budaya Irian-Papua :
Medan yang berat dilalui membuat perkembangan suku, budaya kedaerahan
sangat variatif. Sebagian besar orang irian/papua gengsinya relatif tinggi, maka tidak
tampak sikap merunduk. Positifnya bila memiliki kedudukan dapat mempertahankan
wibawa dan kharismanya dan tidak suka membuka aib. Bila ditolak melamar oleh
calon bapak mantu, maka akan berekses kawin lari.
Budaya Batak :
Masyarakat batak dikenal dengan eksisitensial dalam menentang hidup dan
kehidupan. Cenderung spontan tanpa tedeng aling-aling, sehingga cenderung
demokratis.Dalam menyelenggarakan administrasi publik,ise nan mangatur nagaraon.
Terhadap pihak yang dianggap akrab menyebutnya ‖halak kita‖ sebagai persaudaraan.
Budaya Bali :
1. Budaya bali berkembang seirama dengan asal budaya agama hindu dan jawa.
2. Nama-nama mennunjukan kasta, tradisi-tradisi, berbagai tari, berpengaruh pula
terhadap administrasi publik.
3. Kini berkembang lebih modern setelah kemerdekaan, ditambah banyak
wisatawan asing dan domestik berdatangan ke bali. Asas yang berlaku adalah
gotong royong,ngopuin,ngeden,ngayah
Berbagai akar budaya kepemimpinan daerah tersebut di atas harus berdasarkan
Persatuan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
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Pembudayaan Pancasila
Pembudayaan merupakan upaya-upaya manusia yang didasarkan atas budi
yang luhur, yang melahirkan konsep-konsep bagaimana seharusnya hidup (way of life).
Sehingga melahirkan adat istiadat , norma, hukum , adab, sopan santun, seni dan
sebagainya, sebagai pedoman hidup bermasyarakat.
Berdasarkan hasil pengkajian dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah
Mada ada 2 jalur yaitu :
- Jalur Formal: yaitu jalur pendidikan formal dari tingkat rendah sampai dengan
Perguruan Tinggi.
- Jalur non Formal: yaitu jalur luar pendidikan formal misalnya; media masa,
jejaring sosial, seni, lembaga sosial, lembaga adat, dan lembaga keagamaan.
Sedangkan aspek materi, strategi yang harus dikembangkan diorientasikan
pada materi yang bersifat ringan, popular, dan komunikatif. Sementara, aspek metode
yang harus disesuaikan dengan kepeluan pengajaran/tujuan (need), kematangan peserta
didik (maturity) dan lingkungan yang mempengaruhinya (milieu), Rambu rambunya
cukup sederhana yakni komunalistik-religious.
Kepemimpinan dalam Integrasi Pelembagaan Pembudayaan Pancasila
Sosialisasi pembudayaan Pancasila yang berkualitas sangat menentukan
kualitas ketaatan segenap anggota masyarakat terhadap nilai nilai luhur Pancasila.
Pada giliran pada tingkat yang lebih tinggi dan mendalam akan menjelma menjadi
keseluruhan tatapikir , motivasi , dan tingkah laku nyata dalam lingkungan masyarakat
. Hal yang terurai diatas ditentukan oleh 3aspek yaitu :
1. Aspek manusianya sendiri, untuk mampu merubah diri kearah yang lebih
baik, lebih bermartabat.
2. Aspek lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya sebagai
pendukung utma untuk melakukan perubahan.
3. Aspek pemimpin/kepemimpinan yang memadukan kedua unsur tersebut diatas
dalam memandu dan membimbing kearah terwujudnya tata kehidupan yang
berkebudayaan. Dalam hal ini pembudayaan nilai nilai luhur Pancasila.
Kepemimpinan Pancasila adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan
orang lain daripada kepentingan pribadinya.sedangkan kepentingan pribadi
dilaksanakan dalam kerangka kesadaranya sebagai makhluk sosial dalam
bermasyarakat.
Kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan yang berbasis pada
kepemimpinan yang: Thesis, Humanis, Unitaris atau nationalis, Democratic, dan
Social Justice.
Adapun tugas utama pemimpin dalam pembudayaan Pancasila berdasarkan
masalah yang teradapat dalam pendahuluan adalah: bagaimana pememimpin mampu
meningkatkan kewargaannegaraan yang ― Stone Citizen ― kearah yang lebih berkualitas
yaitu menjadi; ‖Sponge Citizen‖ selanjutnya seorang pemimpin harus mampu
meningkatkan ―Sponge Citizen― menjadi ―Generator Citizen‖ dengan memegang
prinsip utama kepemimpinan Pancasila ; ‖Ing ngarso sung Tulodo ―, tingkah laku
seorang pemimpin harus sesuai dengan norma ―Ing madyo mangun karso‖ tingkahlaku
pemimpin harus mampu memotivasi orang yang dipimpinya ―Tut wuri handayani―
tingkahlaku pemimpin harus mampu mendorong Orang yang dipimpinnya,serta
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bersedia memperbaiki apabila terdapat kekurangan.
Peranan pemimpin dalam ragam budaya :
1. Memahami /melindungi segenap paham dan golongan
2. Mengenali bahsa dan budaya
3. Menenali tingkat pendidikan,sosial dan ekonomi
4. Berinteraksi secara benar dan bijak
5. Memhami adat istiadat ,seni ,dan budaya.
Simpulan
Arus globalisasi yang semakin tak terkendali, menjadikan nilai-nilai
kebangsaan kian luntur sehingga warga negara merasa tidak percaya dan yakin kepada
jatidiri bangsanya sendiri ―Pancasila‖. Oleh karena itu, warga negara dapat dibagi
kedalam tiga tipe terhadap integritas pelembagaan dan pembudayaan nila-nilai
Pancasila yaitu :― Stone Citizen‖ tingkat menengah yaitu ― Sponge Citizen‖ dan tingkat
yang
tertinggi yaitu ―Generator Citizen‖. Pemimpin/kepemimpinan melalui
pelembagaan pembudayaan Pancasila harus mampu meningkatkan status
kewarganegaraan dari tingkat stone citizen, kearah status sebagai ―sponge citizen‖ dari
setatus ― Sponge citizen‖ menjadi status ―generator Citizen‖.
Daftar Rujukan
Burton,William H. 1952. The Guidance Of Learning Activities. D. Appleton
Contucy Company New York.
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Sunoto. 1998. Mengenal Filsafat Pancasila. Yogyakarta. PT: Hanindita.
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PENEGUHAN JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIAAN
MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI ERA GLOBALISASI
Oleh,
Dr. Nurul Zuriah, M.Si.116
Abstract
Affirmation National Identity and Character keindonesiaan Through Civics in the Era
of Globalization. This paper examines the issue of globalization phenomenon that
became a trend issues and agendas together to create a dynamic in the life of the world
community, Civics in the structure of the national education curriculum, as well as
Civics role in confirming the identity and character to Indonesiaan in the era of
globalization. Everything is discussed in detail with the various assumptions and facts
that support the need for revitalization and repositioning Civics as a lesson "valuebased education" and develop "multidimensional citizenship" to be conducted in this
context.
Peneguhan Jati Diri Bangsa dan Karakter keIndonesiaan Melalui PKn di Era
Globalisasi. Makalah ini mengkaji masalah fenomena globalisasi yang menjadi trend
issu dan agenda bersama untuk menciptakan suatu dinamika dalam kehidupan dengan
masyarakat dunia, pasang surut PKn dalam struktur kurikulum pendidikan nasional,
serta peran PKn dalam meneguhkan jati diri dan karakter ke Indonesiaan di era
globalisasi. Semuanya dibahas secara rinci dengan berbagai asumsi dan fakta yang
mendukung perlunya revitalisasi dan reposisi PKn sebagai matapelajaran “value-based
education” dan mengembangkan “multidimensional citizenship” mutlak dilakukan
dalam konteks ini.
Key Words: Character keindonesiaan, Through Civics in the Era of Globalization
Pendahuluan
Istilah ‖globalisasi: sepertinya bukan menjadi hal yang baru dalam konteks
pembicaraan belakangan ini. Perlu dipahami terlebih dahulu makna globalisasi itu
sendiri supaya lebih jelas, sebagaimana yang diungkapkan Lubers (dalam Wilson,
2008: 1), ‖ globalisation is a process ‟that widens the extent and form of cross-border
transactions among people‟s assets, goods, and services, and that deepens the
economic interdependence between and among globalizing entities, which may be
private or public institutions or governments.‖ Globalisasi adalah proses melebarkan
meluaskan bentuk-bentuk transaksi lintas-batas antara berbagai aset, barang, dan jasa
orang, yang mendalam saling berketergantungan di antara keadaan yang ada, baik
lembaga swasta, umum, atau pemerintah.
Merunut kepada batasan di atas, globalisasi seperti yang dipahami dari
pernyataan tersebut lebih bertendensi pada unsur ekonomi di bidang layanan informasi
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dan pelanggan (Riegle, 2008: 1). Ini menandakan bahwa globalisasi itu sendiri
beriringan dengan situasi perubahan dalam teknologi informasi yang sangat cepat
sebagai tren dunia saat sekarang. Pergeseran paradigma saat ini harus disikapi secara
arif dan bijaksana mengingat banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Meski demikian,
kondisi ini pun berdampak luas pada berbagai sektor lain, termasuk dunia pendidikan
sebagai bagian dari unsur jasa yang menyiapkan SDM .
Isu globalisasi di era informasi itu sendiri tidak bisa dipungkiri dan dihindari
oleh umat manusia selaku warga dunia. Hal ini sudah menjadi agenda bersama untuk
menciptakan suatu dinamika dalam kehidupan dengan masyarakat dunia. Untuk
menyikapinya jelas sangat diperlukan berbagai kesiapan, sarana, dan prasarana untuk
menghadapinya, terlebih dalam dunia pendidikan.
Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah
mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (global village). Dunia menjadi
transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada
seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu,
dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat
Indonesia. Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur
karakter bangsa. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul Borderless World:
Power and Strategy in the Interlinked Economy (1999) dan The End of Nation State:
The Rise of Regional Economies (1996) mengatakan bahwa dalam perkembangan
masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif
masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi
kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk
peradaban modern.
Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) tidak bisa
diisolasi dari kecenderungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia di
manapun ia hidup. Dalam konteks globalisasi ini beberapa ahli memberikan penekanan
pada fungsi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warganya.
Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai citizenship education, secara
substantif dan pedagogis didesain untuk mampu mengembangkan, mendewasakan dan
mematangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang
pendidikan. Selanjutnya bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam
meneguhkan jati diri bangsa dan karakter KeIndonesiaan di Era globalisasi akan
dikupas secara tuntas dalam tulisan ini.
Pasang Surut PKn dalam Struktur Kurikulum Pendidikan Nasional
Sistem pendidikan nasional sebagaimana digariskan dalam Pasal 31 UUD 1945
beserta peraturan perundangan turunannya merupakan instrumen untuk mewujudkan
komitmen nasional itu. Pada tataran kurikuler ―pendidikan kewarganegaraan‖ baik
substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya sengaja dirancang dan
diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang
bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk
menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat, seperti tanggung jawab
moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap
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individu; maupun karakter publik, misalnya kepedulian sebagai warga negara,
kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan
untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah,
2007:192).
Di Indonesia, sekolah telah diberikan tanggung jawab dalam upaya
pembangunan karakter sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan. Sejak masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1962 sampai
sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai perubahan baik nama,
orientasi, substansi, maupun pendekatan pembelajarannya. Pada kurun waktu
berlakunya Kurikulum 1962 dikenal adanya mata pelajaran Civics (Kewarganegaraan)
yang tujuan dan isinya berorientasi pada substansi Manipol dan USDEK yang
sepenuhnya menggunakan pendekatan indoktrinasi politik. Pada kurun berlakunya
Kurikulum 1968 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang
isinya mencakup Civics (pengetahuan kewargaan negara), ilmu bumi Indonesia, dan
sejarah Indonesia (untuk sekolah dasar); dan mata pelajaran Kewargaan Negara (untuk
SLP dan SLA). Tujuan dan muatannya berorientasi pada substansi UUD 1945 dan TAP
MPRS serta perundangan lainnya, dengan pendekatan pembelajaran yang juga masih
bersifat indoktrinatif (Soepardo, dkk, 1960).
Pada kurun waktu berlakunya Kurikulum 1975 dan 1984 pada semua jenis dan
jenjang pendidikan dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)
dan pada Kurikulum 1994 dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn). Namanya memang berbeda, namun muatan dan orientasi
PMP dan PPKn adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan
pendekatan pembelajaran yang masih tetap didominasi oleh pendekatan indoktrinatif
dengan modus transmisi nilai (value inculcation).
Hal itu terjadi karena sekolah diperlakukan sebagai socio-political institution,
dan masih belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran serta secara konseptual, karena
belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajeg diterima
dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.
Selanjutnya di era reformasi, pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang
diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai
demokrasi konstitusional yang lebih dinamis, dikenal adanya mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini mestinya
merupakan kebangkitan PKn untuk memposisikan dirinya sebagai faktor penghela
pembangunan karakter bangsa agar dapat menyiapkan warganegara muda yang
memiliki karakter ke-Indonesiaan.
Membangun Karakter Ke Indonesiaan di Era Global
Peradaban modern yang lahir dari ibu kandung globalisasi ternyata
menimbulkan sejumlah persoalan dan kekecewaan. Eric Fromm (1997:24-30)
menjelaskan perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern. Tema
sentral perkembangan peradaban modern ini menurut pendapatnya adalah timbulnya
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kebebasan (freedom), yang terjadi pada level individu maupun masyarakat. Pada level
individu kebebasan itu diawali timbulnya self (diri) dalam proses individuation, ialah
lepasnya tali-tali individu sejak terputusnya ―tali ari-ari‖ sampai mulai timbulnya rasa
keterpisahan antara bayi dan ibunya, dan pada umumnya pemisahan 'aku' dengan
'engkau'. Ketidakterpisahan antara individu dan lingkungannya (atau adanya tali-tali
tadi), memberikan kepada individu perasaan aman (security feeling), perasaan
kebersatuan (belongingness) dan perasaan bahwa ia mengakar (rooted) pada sesuatu.
Diperolehnya kebebasan oleh individu itu berarti hilangnya ketiga tali-tali itu
yang berganti dengan kekhawatiran (anxiety), ketidakberdayaan (powerless),
kemenyendirian (aloneless), keterombang-ambingan (uprootedness), keraguan (doubt)
yang kesemuanya itu bermuara pada sikap permusuhan (hostility). Siklus individuasi
itu terjadi pada setiap individu, pada setiap saat, dan di setiap tempat.
Perkembangan kepribadian pada level masyarakat juga menentukan proses
individuation sepanjang sejarah, yang dalam masyarakat Barat merupakan hasil
perjuangan, yang dapat disebut hasil perjuangan kebebasan. Seperti pada level
individu, kebebasan ini juga berupa putusnya tali-tali terhadap segala macam
kekuasaan: gereja, negara, dan eksploitasi ekonomi. Sebagaimana pada level individu,
kebebasan atau putusnya tali-tali itu disertai pula dengan kegelisahan (anxiety),
kehilangan kekuatan (powerless), kemenyendirian (aloneless), tidak mengakar
(uprootedness), keragu-raguan (doubt), dan permusuhan (hostility).
Melalui proses kebebasan itu, Fromm dalam Budimansyah (2009:11)
melukiskan timbulnya sistem kapitalisme, yang terjadi pada abad ke-15 (abad
pertengahan atau abad kegelapan) dan abad ke-16 (abad Reformasi Gereja atau
timbulnya Protestanisme). Kapitalisme pada abad ke-15 mula-mula berkembang di
Italia, yang antara lain disebabkan laut Merah menjadi jalur kegiatan perdagangan
Eropa, dan dekatnya ke Dunia Timur (termasuk Arab/Islam), sehingga kebudayaan
Timur dapat diboyong ke Eropa. Kapitalisme yang timbul adalah kapitalisme
bangsawan. Perekonomian dilakukan di atas landasan etik yang kuat (persaudaraan)
dan sedikit sekali persaingan. Akibatnya akumulasi kapital berjalan sangat lambat.
Walaupun demikian dalam sistem perdagangan tersebut kapital telah berkedudukan
sebagai majikan.
Sejak abad ke-16, yakni tatkala Reformasi Gereja, kelas menengah menjadi
mencuat ke atas sebagai akibat lecutan Luther dan Calvin, mereka mendambakan
harta kekayaan (sebagai simbol keberhasilan). Ajaran mereka yang terpenting adalah
kemandirian dan mengandalkan usaha sendiri dengan berjerih payah. Inilah segi positif
dari kapitalisme sebagaimana dilecut oleh Protestanisme, yang tema sentralnya adalah
kebebasan. Namun segi negatifnya, sebagaimana diungkapkan di muka adalah
terjadinya perasaan tidak aman (insecurity feeling), kegelisahan (anxiety), kehilangan
kekuatan (powerless), dan sebagainya.
Dari analisis itu Fromm menyimpulkan bahwa disamping orang membutuhkan
kebebasan (freedom), ia juga memerlukan ketergantungan (dependensi atau submissiveness). Akibat kebutuhan submissiveness itu tidak terpenuhi, maka kebebasan
menjadi tidak bermakna lagi. Maka timbulah mekanisme untuk melarikan diri dari
kebebasan atau escape from freedom berupa melukai diri sendiri (masochism), melukai
orang lain (sadism), melenyapkan objek atau saingan (destructiveness),dan mengekor
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secara serempak (automaton) (Budimansyah, 2004:27).
Demikianlah kapitalisme Barat dan masyarakat modern sebagaimana
diterangkan Fromm. Mereka memiliki karsa (will) yang kuat (seperti kemandirian,
percaya diri, jerih payah), akan tetapi tercipta pula masyarakat yang goyah. Kegagalan
itu ditimbulkan oleh tiadanya ketenangan batin (insecurity feeling) akibat melupakan
nilai-nilai agama.
Selanjutnya kekecewaan akan peradaban modern telah menghasilkan suatu
impian untuk menyiptakan suatu masyarakat baru dengan moralitas baru (lihat
misalnya Giddens dalam ―The Third Way‖ 1998, Etzioni dalam ―The Spirit of
Community‖ 1993, Robert Bellah dalam ―The Good Society‖ 1992). Namun demikian,
sampai akhir abad ke-20, sekalipun telah lahir berbagai organisasi warganegara yang
sukarela dan mandiri (seperti LSM, organisasi massa, dan organisasi politik),
peradaban manusia di dunia masih diwarnai berbagai kekejaman terhadap manusia dan
lingkungannya. Ternyata kunci dari kesejahteraan manusia bukan semata-mata terletak
pada terciptanya hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat, tetapi yang
lebih mendasar adalah moralitas baru (baca: karakter baru) perlu dihembuskan kedalam
sistem modern tersebut.
Suatu tuntutan moralitas baru misalnya telah diteriakan oleh Revolusi Prancis:
―liberte, egalite, fraternite‖ (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), tetapi sampai
saat ini tampaknya hanya ―kebebasan‖ yang diperoleh, sedangkan ―persamaan‖ masih
jauh tertinggl. Ini terutama disebabkan karena moral ―persaudaraan‖ hampir tidak
mengalami kemajuan yang berarti dalam peradaban modern ini. Rupa-rupanya hal
yang sama terjadi dalam reformasi di Indonesia. Semua golongan mabuk kebebasan,
sementara semangat persaudaraan sebagai bangsa semakin terpuruk dan akibatnya
persamaan dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Mengingat akan hal itu penulis
berpendapat bahwa inti dari karakter ke-Indonesiaan yang masih harus dibangun dalam
masyarakat Indonesia adalah ―persaudaraan dan solidaritas‖ sebagai sikap moral baru.
Tokoh lain Robert Bellah (1999) dalam Budimansyah (2009:12), seorang
sosiolog Amerika Serikat juga menekankan pentingnya kebangkitan moral baru yang
mampu melandasi pranata sosial dan menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik
antara masyarakat dan negara maupun antarwarganegara sendiri. Ia mengatakan bahwa
semua kejadian yang telah merendahkan martabat manusia adalah hasil dari pilihanpilihan manusia (social choices) yang kemudian dibakukan dalam pranata sosial.
Untuk merombaknya perlu dilakukan sesuatu pemilihan-pemilihan yang baru, ini
membutuhkan suatu sistem nilai, karena semua pilihan memiliki landasan moral dan
etika.
Menganalaisis pranata-pranata sosial berarti mempertanyakan: ―bagaimana
manusia seharusnya hidup?‖ dan ―bagaimana manusia berpikir tentang bagaimana
hidupnya?‖. Pranata-pranata sosial yang telah mengatur bagaimana manusia hidup
ternyata berjalan kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di inginkan
(ideal values). Jadi ideal values hanya tersimpan dalam khasanah budaya manusia, tapi
tidak secara efektif mengatur perilaku manusia di dalam pranata sosial yang ada
(Wirutomo,2001:17).
Lebih lanjut kekecewaan terhadap peradaban modern juga diungkapkan oleh
seorang sosiolog Amerika Serikat lainnya yang bernama Amitai Etzioni (1993) dengan
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memberi contoh masyarakat negaranya sendiri, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika
Serikat, menurut Etzioni, perlu mengembangkan nilai keakuannya (individualisme)
yang telah berakar pada budaya mereka dengan nilai-nilai ke-kitaan yang bersifat
komunitarian. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara hak (yang
berorientasi pada keakuan) dan kewajiban (yang berorientasi pada hak orang banyak).
Pemikiran ini sangat relevan untuk mengoreksi fenomena yang terjadi pada masyarakat
Indonesia yang sejak masa penjajahan sampai masa Orde Baru selalu dilecehkan hakhaknya oleh pemerintah dan negara, dalam masa reformasi ini sekonyong-konyong
mengidap gejala “strong sense of entitlement‖ yaitu cenderung menuntut hak (bila
perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan
umum.
Etzioni dalam Budimansyah, (2009:11-12) menyadari terbentuknya
masyarakat komunitarian hanya dapat terwujud melalui suatu gerakan sosial yang
sistematis. Itulah sebabnya ia bersama kelompoknya mencanangkan kebulatan tekad
gerakan ―komunitarian‖ sebagai berikut:
- Kita harus mampu menyiptakan suatu moralitas baru yang tidak mengganggu
kehidupan pribadi orang (sikap anti puritanisme).
- Kita harus mempertahankan suatu ―hukum dan keteraturan‖ tanpa harus jatuh pada
suatu ―negara polisi‖ dengan merancang secara hati-hati kewenangan dan
kekuasaan pemerintah.
- Kita harus menyelamatkan kehidupan keluarga tanpa harus membatasi hak
anggotanya secara diskriminatif (misalnya memaksakan peran domestik kepada
perempuan).
- Sekolah harus mampu memberikan pendidikan moral, tanpa mengindoktrinasi anak
muda.
- Kita harus memperkuat kehidupan komunitas tanpa menjadi orang fanatik dan
saling bermusuhan terhadap komunitas lain.
- Kita harus meningkatkan tanggung jawab sosial bukan sebagai suatu pembatasan
hak-hak kita, tetapi justru sebagai perimbangan dari hak-hak yang kita peroleh.
Semakin besar hak yang diterima, semakin besar pula kewajiban yang perlu
ditanggung.
- Perjuangan kepentingan pribadi harus diimbangi dengan komitmen pada komunitas,
tanpa harus menjadi tumbal bagi kelompok. Oleh karena itu kerakusan individu
yang tanpa batas harus diganti dengan ―kepentingan pribadi‖ yang bermanfaat
secara sosial dan memperoleh peluang yang disahkan oleh masyarakat.
- Kewibawaan pemerintah harus dijaga tanpa menghilangkan kesempatan bagi semua
warga menyampaikan pendapat dan kepentingannya.
Semua itu adalah inti dari sikap moral komunitarian yang ditawarkan oleh
Etzioni, yakni kesepakatan manusia modern untuk menyiptakan moral baru, kehidupan
sosial, dan keteraturan publik berdasarkan pada penguatan kembali nilai
―kebersamaan‖, tanpa adanya puritanisme dan penindasan. Semangat mengembangkan
moral baru bagi peradaban modern yang telah mengalami kegagalan ini juga tampak
dari pemikiran Giddens dalam ―The Third Way‖ dimana ia memperjuangkan demokrasi
sosial yang berintikan solidaritas, kesamaan dan keamanan serta peran aktif negara
(Wirutomo,2001:19).
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Konsep karakter ke-Indonesiaan yang digagas dalam tulisan ini pada dasarnya
mengacu pada sikap moral komunitarian yang bercorak kepribadian Indonesia yang
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlandaskan pada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan pendapat
Budimansyah (2010). Membangun karakter ke-Indonesiaan dengan demikian
merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap
negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan
supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan
antarwarganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan
kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa.
Jati Diri Bangsa dan PKn dalam Konteks Globalisasi.
Istilah jatidiri diadaptasi dari characteristic dalam bahasa Inggris, yang memiliki
sinonim paling dekat dengan individuality, speciality, attribute, feature, character
(Devlin, 1961), yang dapat diartikan secara bebas sebagai ciri khas, karakter, atribut
atau identitas PKn atau civic education sebagai ‟ … the foundation course work in
school designed toprepare young citizens for an active role in their communities in
their adult lives” Cogan (1994:4), suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang
dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat
berperan aktif dalam masyarakatnya.
Sedangkan citizenship education atau education for citizenship oleh Cogan
(Winataputra, 2007) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih
luas yang mencakup “… both these in-school experiences as well as out-of school or
non-formal/informallearning which takes place in the family, the religious
organization, community organization,the media, etc which help to shape the totality of
the citizen‟ .
Jati Diri PKn dalam menghadapi kecenderungan globalisasi dan demokratisasi,
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia ditempatkan sebagai
salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”(cerdas,
terampil, berkarakter). Selain sebagai value-based education, dalam era global
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan
demokrasi (Civic Education for democracy).
Oleh karena itu menurut Sarbani, (2010:9) hendaknya Pendidikan
Kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni: demokrasi,
hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (supremacy of
law/rule of law). Kesemuanya itu didasarkan pada sebelas pilar demokrasi sebagai
sistem sosial kenegaraan, yaitu: 1) Kedaulatan rakyat, 2) Pemerintahan berdasarkan
persetujuan dari yang diperintah 3) Kekuasaan mayoritas, 4) Hak-hak minoritas, 5)
Jaminan HAM, 6) Pemilihan yang bebas dan jujur, 7) Persamaan di depan Hukum, 8)
Proses Hukum yang wajar, 9) Pembatasan secara konstitusional, 10) Pluralisme Sosial,
ekonomi dan Politik, dan 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan
mufakat.
Lebih lanjut Sarbani, (2010:10) menyatakan bahwa: ada fondasi sepuluh pilar
demokrasi (The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy) menjadi dasar
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pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru. Sepuluh Pilar Demokrasi
Konstitusional Indonesia menurut UUD 1945 terdiri dari : 1. Demokrasi yang BerKetuhanan Yang Maha Esa 2. Demokrasi dengan Kecerdasan 3. Demokrasi yang
Berkedaulatan Rakyat 4. Demokrasi dengan “Rule of Law” 5. Demokrasi dengan
Pembagian Kekuasaan Negara 6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia 7. Demokrasi
dengan Pengadilan yang Merdeka 8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah 9. Demokrasi
dengan Kemakmuran 10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial Pendidikan demokrasi di
Indonesia belum berhasil secara mendalam karena belummengembangkan paradigma
pendidikan demokrasi yang sistemik, sehingga upaya pengembangan ‟ civic
intelligence civic participation, and responsibility‟ melalui berbagaidimensi ‟ civic
education‟ sebagai wahana utama pendidikan demokrasi belum dapat diwujudkan
secara maksimal. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi
Indonesia sangatlah diperlukan, karena ternyata proses pendidikan politik, demokrasi,
dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dan prospek
yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat dilihat pada kebebasan untuk
mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM di mana-mana,
komunikasi sosial politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang
terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas dari tatakrama, serta terdegradasinya
kewibawaan para pejabat negara.
Hal ini dibuktikan hasil ‟ National Survey of Voter Education‟ oleh Asia
Foundation tahun 1998 yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional
mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa dan bagaimana demokrasi.
Proses PKn sebagai pendidikan demokrasi dapat didasarkan pada asumsi-asumsi dasar
sebagai berikut:
1. Komitmen Nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, memerlukan wahana Psikopedagogis (pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi
pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan
terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat melalui pendidikan
demokrasi;
2. Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan konsep yang
diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat
sasaran, strategis, dan kontekstual agar setiap individu warga negara mampu
memerankan dirinya sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, berwatak dan
beradab.
3. Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal, non
formal, dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam
mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik berwatak maupun beradab. Untuk
itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model
pendidikan demokrasi yang secara teoretis dan empiris valid, kontekstual handal
dan akseptabel.
4. Secara psiko-pedagogis, pendidikan demokrasi yang dianggap paling tepat adalah
pendidikan untuk mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis (education
for democratic citizenship), yang di dalamnya mewadahi pendidikan tentang,
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melalui, dan untuk demokrasi (education about, through, and for democracy) yang
dilakukan secara sistemik dan sistem pendidikan formal termasuk pendidikan
tinggi.
5. Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang secara psikopedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal diperlukan upaya
untuk mengkaji kekuatan konteks kehandalan input dan proses, guna menghasilkan
produk pendidikan yang memadai sesuai dengan visi, dan misi pendidikan
kewarganegaraan
untuk
masyarakat
warga
Indonesia
(civil
society/madani/masyarakat Pancasila).
Di sisi lain, Cogan (1998) menyoroti pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan
mengembangkan “multidimensional citizenship”. Warga negara multidimensional ini
memiliki lima atribut pokok yakni: “ …a sense of identity; the enjoyment of certains
rights;the fufilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement
in publicaffairs; and an acceptance of basic societal values “.
Dengan kata lain secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya
mengembangkan warga negara yang memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri,
kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait,
tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar
kemasyarakatan.
Karakteristik tersebut menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada konsep
“contextualized multiple intelligence” dalam nuansa lokal, nasional, dan global
(Cheng:1999). Hal ini sejalan dengan teori multi kecerdasan (multiple intelligences)
dari Gardner (1983) yang dianggap sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih
objektif dalam menggali dan mengembangkan kemampuan setiap individu siswa sesuai
dengan potensi atau kecerdasan orisinilnya. Apapun penekanannya semua bermuara
pada pembangunan civic competence (kompetensi kewarganegaran). Aspek-aspek civic
competences tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan
(civic disposition). Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) berkaitan dengan
kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara, diwujudkan dalam
bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan sebagai
sumber belajar PKn.
Kelima pertanyaan tersebut, adalah: 1) Apa kehidupan kewarga negara, politik,
dan pemerintahan? 2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia? 3) Bagaimana
pemerintahan yang dibentuk konstitusi mewujudkan tujuan-tujuan, nilai- nilai dan
prinsip-prinsip demokrasi Indonesia? 4) Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan
negara-negara lain di dunia? 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia
Kecakapan/Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) berupa keca-kapan-kecakapan
intelektual
dan
partisipatoris
yang
relevan.
Kecakapan-kecakapan
intelektualkewarganegaraan penting bagi warga negara yang berpengetahuan, efektif
dan bertanggungjawab, disebut kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual
kemampuan mendeskripsikan, dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab,
efektif dan ilmiah.
Watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition), menekankan pada
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karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan
demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan
kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah
dipelajari dan dialami olehseseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasiorganisasi civil society.
Karakter publik dan privat itu dapat dideskripsikan menjadi anggota masyarakat
yang independen. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang
ekonomi publik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.
Simpulan
Peneguhan jati diri bangsa dan Karakter ke Indonesiaan melalui PKn adalah
bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia melalui koridor “value-based education” (cerdas, terampil dan berkarakter)
dan pendidikan demokrasi (Civic Education for democracy), yang mengkaji
demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya
(supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada fondasi sepuluh pilar demokrasi
(The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy), mengembangkan warga
negara yang memiliki lima ciri utama, yaitu: (1) jati diri, (2) kebebasan untuk
menikmati hak tertentu, (3) pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan
keterlibatan dalam urusan publik, dan (4) pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.
PKn mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, memerlukan wahana psiko-pedagogis
(pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi
pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan
terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat.
Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan “multidimensional citizenship”
dengan teori multi kecerdasan (multiple intelligences) yang bermuara pada
pembangunan civic competence (kompetensi kewarganegaran) meliputi pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan
watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition). Oleh karena itu peneguhan
jati diri dan karakter ke Indonesiaan merupakan roh dan substansi dari matapelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Revitalisasi
dan Reposisi PKn sebagai “value-based education” mutlak dilakukan dalam konteks
ini.
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PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA GLOBAL
Oleh
Runik Machfiroh, S.Pd., M.Pd117
Abstrak
Pembangunan ekonomi nasional hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan yang
signifikan yang berimplikasi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisa sejauhmana peran Pendidikan Kewarganegaraan
dalam pembangunan ekonomi di era global. Pendekatan penelitian yang digunakan
kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dengan pengurus dan anggota komunitas bisnis X, dokumentasi dan
observasi. Teknik analisa dengan menggunakan model intergratif yaitu melalui alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi
data dimana ketiga langkah ini merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus
menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn berperan dalam mengerakkan
penguatan komunitas masyarakat pembangunan ekonomi nasional di era global yang
menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama. Kesimpulan penelitian ini adalah peran
PKn dalam pembangunan ekonomi global lebih khusus pada sarana pengembangan
nilai-nilai enterprenuerhip pada komunitas bisnis.
Kata Kunci: Era Global, Pendidikan Kewarganegaraan, Pembangunan Ekonomi
Pendahuluan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu agenda inti yang
dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai
upaya tersebut, secara sistemik telah menunjukkan hasil yang signifikan. Data Badan
Pusat Statistik No. 38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014 menunjukkan selama setahun terakhir
(Februari 2013-Februari 2014) jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan
pada hampir semua sektor, terutama pada sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 640
ribu orang (3,59 persen), sektor perdagangan sebanyak 450 ribu orang (1,77 persen),
serta sektor industri sebanyak 390 ribu orang (2,60 persen).
Keberadaan komunitas-komunitas wirausaha ini turut memberikan kontribusi
positif dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Hasil penelitian yang
dilakukan Saepudin (2014) menunjukkan bahwa membangun ekonomi
kewarganegaraan bagi masyarakat demokratisdapat dilakukan melalui pengembangan
komunitas sebagai wahana transfer dan transform of knowledge, utamanya dalam
melembagakan nilai-nilai kemandirian sebagai bangsa yang mandiri. Nilai-nilai
kemandirian sebagaimana dimaksud, meliputi; kreatif, inovatif, visioner, progresif,
percaya diri, berani mengambil resiko, kepemimpinan, dan orisinalitas ide.
Salah satu komunitas di Kota Bandung yang konsen terhadap pengembangan
nilai-nilai kewirausahaan adalah komunitas X. Komunitas X adalah suatu komunitas
anak-anak muda di kota bandung yang sedang belajar usaha, untuk mencari suatu nilai
lebih agar bisa bermanfaat untuk pribadi, keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat.
117Dosen Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom;
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Bidang yang di geluti adalah marketing on line atau digital marketing, hal ini
dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi,
terutama pemanfaatan jejaring sosial sebagai media bisnis seperti facebook, twitter,
dan lain-lain.
Visi dan misi yang menjadi titik awal berdirinya Komunitas X ini adalah
adanya keinginan agar generasi muda Indonesia pada umumnya dan pemuda di
Kota Bandung pada khususnya mampu menjadi motor penggerak perekonomian
bangsa. Karena sekalipun belum lama berdiri, komunitas ini telah banyak melahirkan
pebisnis muda yang dominan bergerak dibidang online shop.
Pembangunan ekonomi berbasis komunitas, turut serta mendukung tercapainya
demokrasi ideal yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan inti penggerak
pembangunan di segala bidang. Karenanya tidaklah salah ketika muncul postulat
bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terbukanya peluang demokratisasi
di masa mendatang. Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, sulit bagi terciptanya
pemerintahan dan masyarakat demokatis.
Kajian Pustaka
Globalisasi merupakan sebuah proses yang membuat antar negara seperti tidak
ada batas. Hampir tidak ada satu pun negara di belahan dunia yang tidak
membicarakan globalisasi secara intensif, sebab kehadirannya tak mungkin diabaikan
dalam upaya memahami prospek kehidupan negaranya di abad ini. Giddens (2001:2)
mengemukakan beberapa istilah berkaitan dengan globalisasi. Di Perancis missalnya,
kata globalisasi disebut dengan mondialisation. Di Spanyol dan Amerika Latin
menyebutnya globalization, sementaradi Jerman menyebutnya globalisierung.
Dalam memberikan pengertian dan pandangannya tentang globalisasi,
beberapa peneliti dan atau ilmuwan telah mengungkap atau telah memberikan
penjelasan tentang pengertian maupun hakekat dari globalisasi. Thoha (2002:2)
misalnya memberikan penjelasan bahwa esensi globalisasi pada dasarnya merupakan
peningkatan interaksi dan integrasi di dalam perekonomian baik di dalam negara
maupun antar negara, yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan
faktor-faktor produksi, dalam bentuk migrasi, tenaga kerja, dan penanaman modal
asing, keuangan dan perbankan internasional dan arus devisa. Globalisasi pada
dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang lebih
dikenal sebagai neoliberalisme.
Selanjutnya, Fakih (2002:190) mengemukakan sepuluh ajaran neoliberal yaitu;
(1) Disiplin fiskal, yang intinya memerangi defisit anggaran ; (2) Penghapusan
pemotongan anggaran belanja pemerintah untuk subsidi ; (3) Pembaharuan pajak yang
diorientasikan pada pemberian kemudahan pembayaran pajak untuk para pengusaha ;
(4) Liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh pasar ;
(5) Kebijakan penentuan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah ;(6) Kebijakan
untuk menghilangkan segala yang mengganggu perdagangan bebas seperti kebijakan
bea tarif ; (7) Kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang
menghambat pemasukan modal asing ; (8) Privatisasi atau kebijakan untuk
memberikan semua pengelolaan perusahaan negara kepada swasta ; (9) Deregulasi
kompetisi ; (10) Intelectual Property Rights atau paten.
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Meski globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan yang manjanjikan
pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran masyarakat
dunia, namun sesungguhnya globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialismeimperealisme dan developmentalisme sebelumnya. Bahkan para ilmuwan kritis yang
menghendaki tata sistem dunia yang adil (fair market not free market) mencurigai
globalisasi sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.
Naisbitt (1988: 22) dimulai dengan diskusi tentang apa yang dilihatnya sebagai
paradoks sentral, yakni ketika dunia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, entitas
politik dan bisnis yang terdiri dari hal itu menjadi lebih kecil dan lebih banyak. Sebagai
sebuah konsekuensi, Naisbitt mencatat bahwa karena perekonomian dunia menjadi
lebih besar dan lebih terbuka, perusahaan yang lebih kecil dan menengah akan
mendominasi karena inovasi dan fleksibilitas mereka yang lebih besar.
Sekalipun kita sedang hidup dalam era globalisasi, akan tetapi sebagai bangsa
yang kaya akan konsepsi, hendaknya kita mempertegas identitas perekonomian kita.
Hal mana dikenal dengan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan
merupakan sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat.
Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi
masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang
dengan baik.Menurut Sumawinata (2004:161) ekonomi kerakyatan merupakan gagasan
tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib
rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.
Pendidikan Kewarganegaran terkait perannya dalam pembangunan ekonomi
global sebagai sarana dan wahana transfer nilai-nilai enterprenership yang dibutuhkan
dalam era global. Sebagaimana Winataputra (2001: 219) yang menjelaskan
bahwa”school, communities, workplace, neighbourhood, cities, rigion-where the
participants give everyday meanings to modern democratic citizenship”. Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai wahana transformasi nilai-nilai kemandirian dalam upaya
membentuk economic civics berdasarkan temuan Educational for Democratic
Citizenship dalam Winataputra dan Budimansyah (2007:146) dilakukan di Italia yang
secara terintegrasi dengan Tirreno Network School Project pada tahun 1989 dengan
pusat perhatian pada “economic and social problems dan melibatkan siswa, orang tua,
guru, warga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat‖.
Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode
penelitian deskrptif. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang
lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, meliputi wawancara mendalam kepada
pengurus dan anggota komunitas bisnis X, pengamatan (observasi) di organisasi
komunitas bisnis X, dan studi dokumentasi.Pengolahan dan analisis data dalam
penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman
(1992:16-18) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu
reduksi data, penyajian data, verifikasi data dimana ketiga langkah ini merupakan
upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Dengan demikian, secara umum proses
pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian
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ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum,
direduksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Melalui tahap-tahap
tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap mengenai peran
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pembangunan ekonomi di era global.
Pembahasan
Pada hakikatnya kehidupan masyarakat dalam suatu negara tidak dapat
dilepaskan dengan aspek ekonomi, karena untuk dapat hidup dan mempertahankan
kehidupannya manusia harus melakukan aktivitas ekonomi seperti jual-beli barang dan
jasa, penyediaan kebutuhan sehari-hari (sandang, pangan dan papan) dan lain
sebagainya. Mengacu pada pernyataan tersebut maka mutlak bagi warganegara
memahami peran dan posisinya dalam pengembangan ekonomi warganegara, terutama
dalam kaitannya dengan entepreneurship citizenship.
Melihat realitas yang terjadi di lapangan terlihat bahwa semangat berekonomi
warganegara menunjukkan sisi yang minim, dalam arti semangat untuk menciptakan
sesuatu terkalahkan oleh semangat menerima sesuatu. Potret tersebut yang kiranya
harus mendapat perhatian seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencari
alternatif pemecahan masalah yang sedang melanda bangsa Indonesia. Danial (tersedia
dalam http://endangdanial.wordpress.com .diakses tanggal 21 Februari 2014)
menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya pembinaan kemandirian
warganegara, sebagai berikut:
Perberdayaan sebagai proses pembinaan memotivasi pada setiap warganegara
yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan agar bangkit
dan mandiri mampu mengembangkan perikehidupan berbasis kebangsaan dan
komunitas. Setiap warganegara dituntut untuk berpartisipasi dalam produksi,
distribusi dan konsumsi nasional sesuai dengan kapabilitas masing-masing.
Namun kondisi potensi warganegara Indonesia masih terbatas sehingga masih
kurang produktif, walaupun diakui sumber produksi di beberapa daerah; tanah,
gunung, perairan, laut di Indonesia cukup banyak.
Mengacu pada pendapat sebagaimana tersurat di atas, maka dapat dijelaskan
bahwa salah satu penyebab rendahnya kemampuan warganegara dalam berekonomi
adalah rendahnya pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian
ekonomi warganegara. Pendidikan selama ini cenderung mengarahkan masyarakat
untuk menjadi pekerja, bukan menciptyakan pekerjaan. Jika kondisi ini tetap
dipertahankan, maka perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan seimbang
mengikuti tuntututan dan perkembangan jaman. Karena keberhasilan demokrasi amat
ditentukan oleh keberhasilan perekonomian suatu negara yang lahir dari adanya
kemandirian dan kreativitas warganegara dalam berekonomi.
Pengembangan ekonomi warga negara merupakan suatu konsepsi yang
berfokus pada upaya mendukung pelaksanakan pemerintahan yang demokratis
memusatkan pada peningkatan kreativitas warganegara, utamanya dalam melaksankan
praktek-praktek berekonomi sebagai bangsa yang berdikari demi tercipta kesejahteraan
nasional. Setiap warganegara harus memiliki kemampuan beradaptasi dan
mengembangkan diri dengan lingkungannya melalui kemampuan berekonomi untuk
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kehidupan dirinya, lingkungannya, dan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat,
seorang warganegara juga dituntut memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan ke
dalam kehidupan dan kesejahteraan warganegara. Pengembangan ekonomi bagi
warganegara dilakukan sebagai upaya menciptakan perubahan penting dan signifikan
baik lokal, nasional maupun global sesuai dengan kemajuan, perkembangan, serta
perubahan ekonomi suatu bangsa.
Membangun ekonomi masyarakat tidak hanya berbicara mengenai kemampuan
warganegara dalam menciptakan produk yang dapat dinilai secara materi, akan tetapi
lebih daripada itu pembangunan ekonomi berorientasi pada kemandirian warganegara
dalam mengisi demokrasi. Demokrasi sebagai suatu konsep penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia tidak hanya konsep dan definisi semata, akan tetapi
dibangun oleh semangat dan partisipasi aktif warganegara untuk mengisi dan
menjalankan praktek demokrasi. Salah satu partisipasi aktif wara negara dalam
pembangunan ekonomi global yaitu komunitas bisnis X.
Beberapa nilai yang menjadi orientasi setiap aktivitas yang dilakukan
komunitas X, analog dengan karakteristik yang harus dimiliki warganegara di era
demokrasi yang diungkapkan meliputi kemandirian, tanggung jawab, menghargai
martabat manusia dan kehormatan pribadi, dan berpartisipasi dalam urusan
kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun.
1. Memiliki kemandirian, dalam arti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi,
teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
Kemandirian sebagai salah satu karakter yang dikembangkan dan menjadi
dasar terbentuknya komunitas bisnis X nampak dari aktivitas/program yang
dilakukan senantiasa berjalan dengan atau tanpa uluran donasi dari pihak lain.
2. Memiliki tanggungjawab sebagai warga Negara terlihat dalam aktivitas
komunitas bisnis X yang muncul berdasarkan keengganan melihat potensi
kaum muda yang belum dimaksimalkan. Hal tersebut merupakan salah satu
bentuk tanggungjawab sosial yang hidup di komunitas bisnis X sebagai sikap
yang muncul dari pemaknaan volunteer sebagai upaya menciptakan
keseimbangan hidup.
3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, terlihat dari semangat
―kerjasama‖ yang ditunjukan komunitas bisnis X dengan menerima orangorang yang ingin bergabung sekalipun berangkat dari latar belakang yang
beranekaragam.
Pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus dilakukan seiring munculnya
berbagai permasalahan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kekinian.
Pertama, perjalanan demokrasi tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi nasional;
Kedua, rendahnya kreativitas warganegara dalam menciptakan sesuatu dalam
kaitannya dengan pengembangan kehidupan ekonomi. Ketiga, tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia; Keempat, masih kuatnya paradigma bahwa bekerja adalah
lebih baik daripada membuka usaha sendiri; Kelima, masih rendahnya minat dan
motivasi masyarakat terutama generasi muda terhadap wirausaha; Keenam, masih
rendahnya keberanian dalam mencari, mengembangkan dan menciptakan peluang
dalam upaya meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut Pendidikan Kewarganegaraan memilikin peran
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strategis didalam mentransformasi nilai-nilai pada komunitas bisnis X sebagai
economic civic. Sebagaimana Winataputra (2001: 219) yang menjelaskan
bahwa”school, communities, workplace, neighbourhood, cities, rigion-where the
participants give everyday meanings to modern democratic citizenship”. Dimana di era
globalisasi saat ini kita ketahui kehidupan ekonomi yang ada di negara kita sudah
cenderung kapitalisme. Menggingat, banyak sektor-sektor penting yang seharusnya
dikuasai oleh negara penuh tetapi terlihat jelas dikuasai oleh pengusaha/pemilik modal.
Salah satu penanggulangan kapitalisme berkembang di Indonesia adalah perlu
memperkuat enterprenur yang salah satunya melalui komunitas bisnis.
Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah PKn sebagai
wahana dan sarana strategis untuk transformasi nilai-nilai enterpreneurhip yaitu
melalui komunitas bisnis X. Upaya peningkatan peran PKn dalam pembangunan
ekonomi global adalah melalui pembentukan economic civic yaitu komunitas bisnis
yang terkelola dengan baik khususnya dalam transfer knowledge dan value.
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OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER
DI PERGURUAN TINGGI
Oleh
Dr. Rusli Yusuf, M.Pd.118
Abstrak
Globalisasi telah menawarkan konsep keterbukaan yang semakin luas dalam berbagai
aspek. Keterbukaan tersebut telah mendorong memberikan banyak manfaat bagi
kehidupan masyarakat secara umum. Namun, tidak jarang bahwa keterbukaan tersebut
juga berimpak secara negatif dan mengakibatkan terjadinya degradasi moral dalam
masyarakat. Sehingga menuntut kita untuk terus membangun tata nilai bagi generasi
penerus melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan
kewarganegaraan sebagai wahana transformasi nilai-nilai pancasila kepada peserta
didik, agar menjadi generasi yang bertanggungjawab, jujur dan beraklakul karimah.
Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses optimalisasi pendidikan
kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di perguruan tinggi. Tulisan ini
diadaptasikan dari beberapa pendapat pakar menyangkut dengan konsep dan teori
pendidikan nilai. Namun demikian, tulisan ini didasarkan pada realitas yang sedang
terjadi dalam proses pendidikan karakter di lembaga forma, sehingga tulisan ini
digolongkan sebagai bentuk tulisan deskripsi atas realitas dan perpaduan teori yang
ada. Konsepsi Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dimaksud dalam tulisan ini
merujuk kepada tigas aspek nilai, yaitu: ontologis, epostimologi dan aksiologis. Oleh
karena itu dalam tulisan ini, penulis menyarankan bahwa diperlukan suatu usaha keras
semua stakeholders dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila melalui
pendidikan kewarganegaraan dalam rangka menyongsong tumbuhnya masyarakat yang
bermoral dan berperadaban bagus.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter
Pendahuluan
Secara geografis, Indonesia adalah negara besar yang berbentuk kepulauan.
Mengapa kita katakan Indonesia bangsa yang besar? Bangsa kita didukung oleh
sejumlah fakta positif: posisi geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam dan
keanekaragaman hayati, kemajemukan sosial budaya, dan jumlah penduduk yang
besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk menjadi
bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Secara kuantitas,
Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke empat dunia, tetapi secara
kualitas kita juga harus sportif bahwa negara kita sebagai negara yang memiliki
rangking ―terpuruk‖ dalam segala aspek. ―Keterpurukan‖ tersebut tidak lain karena
proses pendidikan yang belum optimal. Suatu negara akan semakin tertinggal apabila
sektor pendidikan dalam negara tersebut tidak berjalan dengan baik, sekalipun negara
itu adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam (SDA), tetap menjadi negara yang
118
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terbelakang (Mahathir, 2007).
Pendidikan adalah sektor yang sangat penting yang harus terus ditingkatkan
prosesnya sehingga mampu mengikuti tuntutan dari perubahan suatu zaman. Harus kita
akui bahwa negara-negara yang pendidikannya maju (Jepang, Amerika, dan beberapa
negara Eropa) telah mampu mengeksploitasi potensi sumberdaya energi (SDE) yang
dimiliki oleh negara lain. Bukan hanya itu, negara maju tersebut juga telah berhasil
menguasai peradaban ekonomi dunia. Oleh karena itu, negara berkembang seperti
Indonesia, hanya mampu patuh dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara
adikuasa tersebut. Keadaan ini berlaku tidak lain karena sektor pendidikan kita
terpuruk, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Bicara pendidikan, bukan hanya soal kemampuan transfer knowlege, atau
seberapa mampu kita mendesain kecanggihan suatu teknologi, tetapi lebih komplek
lagi bahwa pendidikan juga bicara tentang transfer value. Sejarah telah membuktikan
tinggi rendahnya martabat suatu umat, mulia dan hinanya suatu bangsa, sangat
tergantung pada karakter bangsa tersebut. Para filosof dan pemimpin bangsa sangat
mengutamakan pendidikan karakter daripada pendidikan yang lain. Bagaimanapun
kepandaian suatu bangsa di bidang sain dan tekhnologi sudah mencapai puncak, jika
mereka sunyi dari pendidikan karakter yang baik, tidak jarang kepandaian tersebut
membawa kepada kebinasaan, yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.
Pendidikan karakter dalam Islam berdasarkan pada basis kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, sebagai ―Pencipta‖ dan ―Sumber‖ semua kebaikan dan kebenaran.
Semua itu mewujud dengan kasih dan kebijaksanaan-Nya. Allah swt. tidak
memerintahkan atau memberikan sesuatu di luar batas kemampuan manusia.
Prinsipnya, segala sesuatu perkara boleh dilakukan dengan catatan yang wajib memang
harus dikerjakan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan.
Dimensi karakter dalam Islam ditunjukkan dalam bentuk menepati keterkaitannya
kepada kebaikan dan menghindari melakukan larangan-Nya. Dalam menempatkan
masalah positif dan negatif itulah manusia membangun pikiran yang bersih, jiwa yang
damai, kepribadian yang kuat, dan tubuh yang sehat. Karakter dalam perspektif Islam
merupakan kombinasi dari iman kepada Allah, ritual keagamaan (kegiatan spiritual),
perilaku sosial dalam semua aspek kehidupan manusia.
Apabila kita telusuri sejarah peradaban bangsa Indonesia, hampir semua tulisan
akan kita dapati tentang budaya dan adat-istiadat yang ―dipermanenkan‖ menjadi nilainilai kehidupan. Nilai tersebut diimplimentasi dalam kehidupan masyarakat dengan
merujuk nilai-nilai agama. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang beragama dan sangat taat pada ajaran agamanya. Bagi bangsa Indonesia,
pengetahuan agama sangatlah utama. Salah satu prinsip yang paling ditekankan dalam
agama adalah moralitas.
Jelas bahwa pendidikan bukanlah sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi
alat/wahana pembentukan kepribadian, mulai dari pola pikir, kejiwaan, hingga pola
tingkah laku. Oleh sebab itu, muncullah kesadaran tentang perlu dikembangkannya
pendidikan karakter di semua institusi formal, baik kampus maupun perguruan tinggi.
Karakter seorang individu terbentuk sejak kecil, karena pengaruh genetik dan
lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan
mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya dan akan
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tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Perguruan tinggi atau universitas adalah
institusi formal yang dibebankan tugas oleh negara untuk menyelenggarakan
pendidikan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Peran
perguruan tinggi dalam membentuk karakter mahasiswa sangat penting. Oleh karena
itu, perguruan tinggi diwajibkan untuk memperkuat dan memaksimalkan pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter di perguruan tinggi.
Optimalisasi tersebut menyangkut dengan aspek materi, metode dan maupun
pendekatan.
Pembahasan
Konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan
Menyangkut dengan konsep dan istilah yang terdapat dalam pendidikan
kewarganegaraan, maka dapat dilihat dalam beberapa pendapat sebagaimana yang akan
dibahas dalam poin ini. Istilah teknis yang banyak digunakan untuk pendidikan
kewarganegaraan, yakni civics, civic education, dan citizenship education. Istilah civics
merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore
(Nurfuadi 2009) untuk menunjukkan the science of citizenship yang isinya antara lain
mempelajari hubungan antarwarganegara dan hubungan antara warganegara dengan
negara (Doni Koesuma, 2010). Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata
pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar di
Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, Italia,
Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA (Dasim, 2007), di
Indonesia istilah civics pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1962,
kurikulum SD tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973. Mulai pada
tahun 1900-an di USA diperkenalkan istilah citizenship education dan civic education
yang digunakan secara bertukar-pakai, untuk menunjukkan program pendidikan
karakter, etika dan kebajikan atau pengembangan fungsi dan peran politik dari
warganegara dan pengembangan kualitas pribadi.
Sedangkan Allen (Nurfuadi 2009) menggunakan istilah citizenship education
dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai produk keseluruhan program pendidikan atau
all positive influences yang datang dari proses pendidikan formal dan informal. Kini
istilah civic education lebih banyak digunakan di USA serta beberapa negara baru di
Eropa timur yang mendapat pembinaan profesional dari Center for Civic Education
dan Universitas mitra kerjanya di USA, untuk menunjukkan suatu program pendidikan
di sekolah yang terintegrasi atau suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sedangkan
di Indonesia istilah civic education masih dipakai untuk label mata kuliah di Jurusan
atau Program Studi PPKN (Dasim, 2007), Istilah civic education cenderung digunakan
secara spesifik sebagai mata pelajaran dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan
istilah citizenship education cenderung digunakan dalam dua pengertian. Pertama,
digunakan di United Kingdom (UK) dalam pengertian yang lebih luas sebagai
overarching concept yang di dalamnya termasuk civic education sebagai unsur utama,
disamping program pendidikaan kewarganegaraan di luar pendidikan formal seperti
site of citizenship atau situs kewarganegaraan, seperti juga dikonsepsikan sebelum itu.
Kedua, digunakan di USA, dalam pengertian sebagai the essence or core atau inti dari
social studies. Di Indonesia istilah citizenship education belum pernah digunakan
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dalam tataran formal instrumentasi pendidikan, kecuali sebagai wacana akademis di
kalangan komunitas ilmiah pendidikan IPS. Yang konsisten menggunakan istilah
citizenship education atau education for citizenship adalah inggris. Sedangkan negara
lain yang diketahui menggunakannya secara adaptif adalah Netherlands. Istilah
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menunjuk pada suatu mata pelajaran wajib,
namun juga istilah ini menunjuk pada kerangka konseptual sistemik program
pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis secara lebih luas.
Aspek Pendidikan Kewarganegaraan
Aspek Ontologis
Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang
suatu hakikat yang ada. dalam pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi
ontologi, yakni obyek telaah dan obyek pengembangan. Yang dimaksud dengan obyek
telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis pendidikan
kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan
pembelajaran PPKn di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan sosial-kutural
kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek
pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah
kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan
kewajibannya sebagai warganegara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara
programatik guna mencapai kualitas warganegara yang ―cerdas, dan baik, dalam arti
demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
Aspek Epistemologi
Cabang filsafat lainnya yaitu epistemologi, dimana pendidikan
kewarganegaraan juga menjadikan aspek ini sebagai aspek terpenting. Aspek
epistimologi yang dimaksud adalah berkaitan erat dengan aspek ontologi, karena
memang proses epistemologis, yang pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk
kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah
pendidikan kewarganegaraan, dan sudah seharusnya terkait pada obyek telaah dan
obyek pengembangannya. Kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan
mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi
penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui:
 Metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan proses pengukuran dan
generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi.
 Metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap
fenomena alamiah untuk membangun suatu teori. Sedangkan, metodologi
pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan
rekayasa kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosialpsikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur
instrumental dan kontekstual pendidikan
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Aspek Aksiologi
Adapun Yang termasuk ke dalam aspek aksiologi pendidikan kewarganegaraan
adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian
pendidikan kewarganegaraan yang telah dicapai, bagi dunia pendidikan, khususnya
pendidikan persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan. Hasil-hasil penelitian
dan pengembangan social studies, citizenship education‖ dalam dunia persekolahan
banyak memberi manfaat dalam merancang program pendidikan guru, meningkatkan
kualitas kemampuan guru, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan
kualitas sarana dan sumber belajar, dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengembangan.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah wajib yang harus ada
pada setiap jenjang pendidikan. Dalam kurikulum PKn tersirat kewajiban
mengembangkan nilai pada diri peserta didik. Salah satu nilai yang dikembangkan
melalui mata kuliah ini adalah fluralisme. Faham fluralisme mencoba
menumbuhkembangkan pribadi peserta didik dengan memahami masyarakat yang
beragam. Keragaman agama, budaya, dan adat istiadat adalah realitas bangsa Indonesia
yang harus dipahami oleh setiap warga negara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan
semboyan pemersatu dalam keragaman itu. Karenanya, peserta didik diajak untuk lebih
memahami dan mendalami makna perbedaan dan saling menghormati atas perbedaan
yang ada. Faham multikulturalis menekankan kesederajatan kebudayaan yang ada
dalam sebuah masyarakat. Faham ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan
secara damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara
individual maupun kelompok dalam sebuah masyarakat.
Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia, yang sehat, tidak bisa
dibangun secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya, ia harus
diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Salah
satu strategi dan wadahnya adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan
Kewarganegaraan yang dimaksudkan di sini adalah Pendidikan Kewarganegaraan
dalam arti luas, yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21, yang
terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi. Salah satu cirinya memiliki
karakteristik multikultural(Winataputra, 2008).
Berkaitan dengan ini, Winataputra (2008: 30) mengungkapkan bahwa Indonesia
dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation state dalam konteks negara
kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai mono cultural nation state. Hal itu dapat
dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara di Indonesia sejak proklamasi
kemerdekaan sampai saat ini, dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang
berlaku. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan untuk Indonesia
secara filosofik dan substantif-pedagogis andragogis merupakan pendidikan untuk
memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara
Indonesia yang religius. Pendidikan ini membawa peserta didik agar memiliki rasa
berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab,
berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikul-turalismeBhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks yang demikian, Pendidikan Kewarganegaraan
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memiliki peranan sangat penting untuk mengembangkan masyarakat multikultural.
Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di
perguruan tinggi mulai kehilangan dimensi multikultural. Terlebih lagi masyarakat
indonesia merupakan masyarakat dengan kebudayaan yang sangat beragam.
Seharusnya, PKn merupakan ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara
hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Kehilangan dimensi
aktual multikulturalisme dalam pelaksanaan pengajaran PKn karena terjebak pada
penguasaan pengetahuan (knowledge) semata-mata, dengan membiarkan aspek afeksi
(attitude). Pembelajaran PKn umumnya dilakukan secara parsial dan tidak
mengakomodasi nilai-nilai multikulturalisme serta kearifan lokal masyarakat setempat.
Padahal, seharusnya PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dapat
dikembangkan secara lebih sistematis dan komprehensif.
Kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi suatu budaya. Kearifan lokal
mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah
masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting.
Kearifan lokal mesti mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat
(winataputra, 2008) Setidaknya, ada enam signifikansi serta fungsi kearifan lokal jika
hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan
sebuah konflik.
a) Penanda identitas sebuah komunitas
b) Elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan
c) Kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (top down), tetapi sebuah
unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat
d) Kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas
e) Kearifan loka akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan
kelompok, dengan meletakkannya di atas commond ground/kebudayaan yang
dimiliki
f) Kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi
sekaligus sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang
meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan
tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi.
Keenam fungsi kearifan lokal yang diuraikan di atas menegaskan pentingnya
pendekatan berbasis nilai kearifan lokal. Sumber-sumber budaya menjadi penanda
identitas bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok maupun aliran kepercayaan.
Konflik multikultural yang menyertainya pun juga mampu dikelola secara arif dan
tidak selalu melibatkan politik kekuasaan sebagaimana yang selama ini dipraktekkan
melalui hubungan agama dan negara di Indonesia. Menurut Abdullah (Udin
Winataputra, 2008), dalam konteks ini perlu adanya transformasi ruang dari
pendekatan global ke pendekatan lokal. Dinamika konflik antara agama dan
kepercayaan serupa harus disandarkan pada nilai-nilai lokal (local values).
Moto Bhineka Tunggal Ika sebenarnya mengakomodasi keragaman dalam
masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama.
Ironisnnya, keragaman dalam kesatuan budaya bangsa lebih ditekankan pada aspek
kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya
dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan, baik secara kuantitas
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mapun kualitas. Hal ini terutama penggunaan bahasa daerah yang mengalami
kemunduran maupun kehilangan daya guna secara pragmatik.
Pengembangan nilai-nilai budaya lokal di perguruan tinggi seperti stereotipe,
etnosentrisme dan sebagainya, dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya.
Namun, konsep primordialisme itu sendiri memerlukan kajian lebih proporsional.
Adanya ikatan ―lokal-tradisional‖ sering dirasakan sebagai suatu realitas sosialkultural. Hal itu diperlukan sebagai pengisi identitas diri dan kelompok yang terasa
hampa. Diperlukan keakraban karena lebih bersifat naturalistik dan bukan rekayasa.
Apalagi, akibat proses globalisasi, kita sering terasa ―sepi‖ dan memerlukan ikatan
komunitas lama yang akrab.
Nilai-nilai ini selanjutnya mengikat masyarakat dalam sebuah komunitas dan
menjamin mereka untuk hidup dengan damai, harmonis, bersahabat, saling menghargai
dan menghormati, saling membantu satu sama lain. Kenyataan ini mesti disadari
sebagai salah satu kekuatan alamiah yang tumbuh dari dan untuk masyarakat itu
sendiri. Karenanya, kekuatan ini sangat baik dan penting untuk diperkuat kembali
dalam rangka mewujudkan perdamaian.
Mengingat begitu penting dan strategisnya nilai kearifan lokal dalam
pembangunan bangsa, sangat wajar apabila PKn sebagai wahana pendidikan
multikultural difokuskan pada penggalian nilai-nilai kearifan lokal. Beranjak dari
kondisi ini, dirasa sangat urgen dan perlu dikembangan watak kewarganegaraan
multikultural berbasis kearifan lokal melalui pengkajian dan pengorganisasian
kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini
dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan (civic
competency, civic skill and civic participation).
Pembelajaran PKn Berbasis Project Citizen
Model belajar empiris berbasis pemecahan masalah ala Project Citizen
menggunakan prinsip belajar yang dimulai dari minat mahasiswa. Hal ini terlihat dari
langkah pertama pembelajaran, yaitu mengidentifikasi masalah yang dilakukan oleh
mahasiswa itu sendiri berdasarkan minatnya masing-masing. Prinsip ini sesuai dengan
asas utama Quantum Teaching, yakni bawalah dunia mereka ke dunia kita dan
antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Asas ini mengingatkan kita pentingnya
memasuki dunia mahasiswa. Apa potensi mereka dan dari sanalah pembelajaran
dimulai. Jadi, untuk mempunyai hak mengajar, kita harus membangun jembatan
autentik memasuki kehidupan mahasiswa. Semua itu dapat dilakukan dengan
mengaitkan pelajaran dengan sebuah peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh
dari persoalan kehidupan sehari-hari (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, dan agama).
Berdasarkan teori Multiple Intelligences (Howard Gardner) dikenal adanya
Seven Intellegences, yakni (1) Linguistic Intellegence; (2) Logical-Mathematical
Intellegence; (3) Spatial Intellegence; (4) Musical Intellegence;(5) Bodily-Kinesthetic
Intellegence; (6) Interpersonal Intellegence; dan (7) Intrapersonal Intellegence.
Seseorang dapat menonjol dalam bidang intelegensia yang satu, mungkin tidak pada
yang lain dan seterusnya. Dampaknya dalam proses pembelajaran adalah seorang
mahasiswa yang menonjol pada logicalmathematical intellegence akan sulit menyerap
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pelajaran apabila pelajaran tidak disampaikan secara logis, tidak disertai data
kuantitatif, dan sebagainya. Sebaliknya, seorang mahasiswa yang menonjol dalam
bidang linguistic intellegence baru dapat menyerap pelajaran jika diberi kesempatan
untuk berbicara, berdiskusi, berdebat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bisa jadi minat
belajar rendah diakibatkan pola pembelajaran yang monoton, misalnya, diskusi sematamata dan hanya dapat melayani mahasiswa yang berkemampuan dalam linguistic
intellegence.
Project Citizen dapat melayani semua potensi intelegensia mahasiswa di
Universitas Syiah Kuala. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran Project Citizen
dengan cemat. Akan dipahami bahwa para mahasiswa diajak untuk berdiskusi,
mengerjakan tugas, mengobservasi, melakukan wawancara, menemukan alternatif
pemecahan masalah, berdialog dengan dosen, menggambar, menulis laporan, dan
sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Project Citizen ini
merupakan wujud dari teori-teori pendidikan seperti Accelerated Learning, Multiple
Intellegences, Neuro-Linguistic, Experiential Learning, Socratic Inquiry, Cooperative
Learning, dan Elements of Effective Intruction. Melalui program project citizen,
mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat nilai-nilai dimaksud. Nilai-nilai
tersebut akan terpatri pada setiap diri mahasiswa untuk kemudian diimplimentasikan
dalam keidupan mereka, baik saat sedang studi maupun saat mereka telah tamat studi.
Pendekatan dalam Pembelajaran PKn
Program ini dirancang untuk mengembangkan minat dan kemampuan
mahasiswa agar berpartisipasi secara nalar dan penuh tanggung jawab. Dampak dan
efektivitas program ini telah dikemukakan dari hasil “assessment”. Dalam hal ini,
menurut Tolo, dkk. (1998:25), asesmen “Project citizen” di perguruan tinggi
didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1) pada bentuknya yang paling ideal, “civic education” berupaya untuk
melibatkan para peserta didik dalam kegiatan masyarakatnya dengan cara
mengajarkan keterampilan yang diperlukan guna berpartisipasi secara effektif;
2) dalam sistem demokrasi konstitusional, partisipasi warga negara sangat
penting untuk membentuk suatu karakter;
3) Pendidikan kewargnegaraan yang efektif mendidik dan mengajar warga negara
berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam
masyarakat;
4) usia belajar merupakan saat yang krusial dalam pengembangan peran dan
tanggung jawab warga negara, karena di usia inil mahasiswa menemukan
identitas diri dan perannya dalam masyarakat sekitar;
5) dalam kenyataannya, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk
mengembangkan kewarganegaraan pada usia ini.
Pembelajaran PKn di perguruan tinggi melalui project citiizen dikembangkan
atas dasar pendekatan “Reflective Inquiry” yang secara generik memiliki beberapa
langkah konkret.
1) Identifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat. Pada
langkah ini kelas difasilitasi agar dapat mengidentifikasi berbagai masalah di
lingkungan masyarakat melalui pengamatan, interview atau wawancara, dan
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studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok.
2) Pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas. Langkah ini menginginkan
kelas memfasilitasi pengkajian berbagai masalah yang kemudian memilih satu
masalah paling layak untuk dipecahkan.
3) Pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas. Pada
langkah ini kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan
dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi
yang relevan dan tersedia, seperti perpustakaan, meda massa, kalangan
profesional dan ahli, pejabat pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan tokoh
serta anggota masyarakat.
4) Pengembangkan sebuah portofolio kelas. Pada langkah ini, kelas
mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam
rangka pemecahan masalah tersebut dan menyajikannya secara seluruh dalam
bentuk panel yang dapat dilihat bersama.
5) Kajian reflektivitas atas pengalaman belajar yang dilakukan. Pada langkah
terakhir ini, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan
perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan
tersebut.
Nilai-nilai Yang Dikembangkan Melalui Pembelajaran Pkn
Secara rinci, nilai-nilai yang dikembangkan dalam setiap langkah pembelajaran
PKn berbasis Project Citizen di perguruan tinggi adalah: kecerdasan, kejujuran,
keberanian, kepedulian, optimisme dan konsisten, bertanggung jawab, kesetiaan dan
loyalitas. Namun demikian, dalam pembelajaran PKn dengan metode Project Citizen,
mahasiswa di perguruan tinggi sebagai peserta didik akan didorong untuk
mengidentifikasi secara nyata persoalan yang dihadapi bangsa akhir-akhir ini.
Persoalan yang terjadi di Indonesia akan menjadi perhatian utama untuk di identifikasi,
salah satunya adalah kesetiaan dan loyalitas.
Urgensi kesetiaan dan loyalitas menjadi penting untuk dipahami oleh
mahasiswa di perguruan tinggi. Kesetiaan dan loyalitas berkaitan dengan integrasi
nasional. Oleh karena itu, materi ini akan dikonstruksikan dalam setiap pikiran
mahasiswa di perguruan tinggi agar mahasiswa mampu memahami secara benar
persoalan. Mahasiswa juga diharapkan mampu berdiskusi bersama kelompok mereka
tentang solusi atas permasalahan yang dihadapi. Melalui Project Citizen, mahasiswa
diajak lebih meningkatkan sikap setia dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara.
Materi-materi seperti ini penting disampaikan secara sistematis dan holistik
kepada mahasiswa di perguruan tinggi melalui Project Citizen dalam pembelajaran
PKn. Harapannya, mahasiswa memiliki sikap setia dan loyalitas kepada bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945,
dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Simpulan
Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu sistem pengetahuan yang
memiliki: (a) ontologi civic behavior dan civic culture yang bersifat multidimensional;
(b) epistemologi research, development, and diffusion dalam bentuk kajian ilmiah dan
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pengembangan program kurikuler, prilaku dan konteks sosial kultural warganegara,
serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian
ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan
demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat; dan (c) aksiologi untuk
memfasilitasi pengembangan body of knowledge sistem pengetahuan atau disiplin
pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan memfasilitasi pengembangan demokrasi
di sekolah dan luar sekolah dan membingkai berkembangnya proses demokratisasi
secara sosial dan kultural. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana
dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai
pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan NKRI, yang
keempat unsur ini merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah
Negara Kesatua Republik Indonesia.
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KONSTRIBUSI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER PADA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
oleh
Sabarudin, M.Pd1
Abstrak
Proses belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik
melibatkan semua cara, kondisi, dan peristiwa pendidikan. Karenanya, jika hanya
mengandalkan penyadaran melalui kegiatan intrakurikuler, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan tidak menjamin berlangsungnya secara optimal. Bahkan jika
dihitung jumlah waktu tatap muka yang digunakan secara efektif untuk
mengembangkan pengalaman otentik yang bernilai, jumlah waktu efektif itu dapat
dipastikan kurang dari jumlah waktu efektif di luar kelas. Proses pemahaman,
pengamalan nilai-nilai dan internalisasi nilai adalah proses Pendidikan nilai yang
terkait langsung dengan pengalaman-pengalaman pribadi seseorang. Karena itu,
peserta didik membutuhkan keterlibatan langsung dalam cara, kondisi dan peristiwa
pendidikan di luar jam tatap muka di kelas atau sering disebut dengan kegiatan
ekstrakurikuler.lembaga pendidikan pun memiliki tanggung jawab besar untuk
melakukan memasyarakatkan peserta didik untuk mengetahui, memahami dan
melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
melalui sistem yang berlaku di lingkungannya, baik melalui kegiatan kulikuler maupun
ekstra kulikuler di sekolah.
Kata kunci: Kegiatan Ektrakulikuler, PPKn
Pendahuluan
Pada umumnya pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang
memungkinkan siswa didik untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuannya
secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan berfungsi
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan masyarakat.
(Utami Munandar, 2002 : 4). Setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda dan
oleh karenanya membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda pula. Pendidikan
bertanggung jawab untuk memandu (artinya mengidentifikasi dan membina) dan
memupuk (artinya mengembangkan dan meningkatkan) potensi-potensi tersebut secara
utuh.
Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pendidikan di sekolah selama ini lebih
menekankan pada hafalan konten/isi pelajaran yang kurang bermakna bagi dirinya.
Pembinaan dan penyediaan sarana pengembangan aspek afektif (nilai moral dan sosial)
dan psikomotor (keterampilan) kurang mendapatkan perhatian. Artinya perwujudan
tujuan pendidikan yang membentuk manusia yang seutuhnya akan semakin jauh untuk
dapat tercapai. Kondisi ini sesuai dengan adanya hasil survei dan penelitian yang
menunjukkan bahwa pendidikan formal terlalu menekankan pada perkembangan
mental intelektual semata-mata, dan kurang memperhatikan perkembangan afektif
(sikap dan perasaan) serta psikomotor (ketrampilan) (Utami Munandar, 1992 ).
Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari pengembangan
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institusi sekolah. Berbeda dari pengaturan kegiatan intrakurikuler yang secara jelas
disiapkan dalam perangkat kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler lebih mengandalkan
inisiatif sekolah. Secara yuridis, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler memiliki
landasan hukum yang kuat, karena diatur dalam Surat Keputusan Menteri yang harus
dilaksanakan oleh sekolah. Salah satu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no
125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah.
Pengaturan kegiatan ekstrakurikuler dalam keputusan ini terdapat pada Bab V pasal 9
ayat 2 : ‖Pada tengah semester 1 dan 2 sekolah melakukan kegiatan olah raga dan seni
(Porseni), Karyawisata, lomba kreativitas atau praktek pembelajaran yang bertujuan
untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka
mengembangkan pendidikan anak seutuhnya.‖
Dalam kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan pengalaman -pengalaman yang
bersifat nyata yang dapat membawa siswa pada kesadaran atas pribadi, sesama,
lingkungan dan Tuhan-nya, dengan kata lain bahwa kegiatan ektrakurikuler dapat
meningkatkan Emotional Qoutient (EQ) siswa yang di dalamnya terdapat aspek
kecerdasan sosial/kompetensi sosial. Dari fakta diatas penulis menganggap bahwa
penanaman nilai baik nilai moral maupun nilai sosial perlu dikembangkan di dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaan
kegiatannya lebih mengarah pada pemberian pengalaman-pengalaman hidup dan
pembentukan ketrampilan baik emoasional maupun social , penulis pandang lebih
cocok sebagai media penanaman nilai-nilai kehidupan pada peserta didik, dan salah
bentuk penanaman yang penting dilaksanakan di sekolah dalam memperkuat peran
Pendidikan Pancassila dan kewargaan ( aktualisasi 4 Pilar kehidupan berbangsa dan
bernegara) dilingkungan sekolah.
Pembahasan
Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 memiliki
ruang lingkup pengkajian tentang penguatan dan pengokohan 4 Pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara. Adapun ruang lingkup yang dimuat dari penguatan dan
pengokohan tentang 4 pilar ini meliputi:
Pancasila, Sebagai Dasar Negara, Ideologi, Dan Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang
terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya
Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.Diterimanya pancasila
sebagai dasar negara dan ideologi nasional serta pandangan hidup bangsa membawa
konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan
fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang
pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari
pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia.
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UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Tertulis Yang Menjadi Landasan Konstitusion
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18
Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme,
konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang
Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek
lain seperti pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur
bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.Sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi memiliki
sifat yang supel (elastis) karena hanya memuat hal-hal pokok yang pengaturan lebih
terinci diserahkan kepada undang-undang dengan mengedepankan semangat para
penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan yang baik dalam praktiknya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara
Republik Indonesia
NKRI lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang
bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok,
hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil,
tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah
masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. ―Demi NKRI, apa pun akan kita
lakukan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan.
Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih
mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu
perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah
menerapkan pendekatan devide et impera, atau pecah dan kuasai. Pendekatan tersebut
hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan
bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan
memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan
dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.
Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Wujud Filosofi Kesatuan Yang Melandasi Dan
Mewarnai Keberagaman Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara
Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa,
yang ditetapkan dalam UUDnya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara
tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu
difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya difahami bagaimana cara untuk
mengimplementasikan secara tepat dan benar pula. Bhinneka Tunggal Ika berisi
konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu
kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman
seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa
peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham
pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian
pula halnya dengan faham multikulturalisme.
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Materi Pembinaan Kesiswaan (Ektrakulikuler) Yang Berkonstribusi Pada Pelajaran
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
Pengembangan kepribadian peserta didik merupakan inti dari pengembangan
kegiatan ekstrakurikuler. Karena itu, profil kepribadian yang matang atah kaffah
merupakan tujuan utama kegiatan ekstrakurikuler. Kalau meminjam istilah Maslow,
matang berarti mampu mengaktualisasikan diri, sedangkan kaffah, menurut Rohmat
Mulyan (2004) adalah perwujudan segala perilaku (ucapan, pikiran dan tindakan) yang
selalu diperhadapkan kepada Alloh SWT.
Pengembangan kepribadian yang matang dan kaffah dalam konteks
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler tentunya dalam tahap-tahap kemampuan
peserta didik. Mereka dituntut untuk memiliki kematangan dan keutuhan dalam
lingkup dunia hunian mereka sebagai anak yang tengah belajar. Mereka mampu
mengembangkan bakat dan minat, menghargai orang lain, bersikap kritis terhadap
suatu kesenjangan, berani mencoba hal – hal positif yang menantang, peduli terhadap
lingkungan, sampai pada melakukan kegiatan – kegiatan intelektual dan ritual
keagamaan.
Dalam konteks Pendidikan Nasional, semua cara, kondisi dan peristiwa dalam
kegiatan ekstrakurikuler sebaiknya diarahkan pada kesadaran nilai-nilai universal
agama sekaligus pada upaya pemeliharaan fitrah beragama. Karena itu, pada beberapa
sekolah, program ektrakurikuler dikembangkan secara integral baik dalam penataan
fisik maupun pengalaman psikis. Model-model pengembangan kegiatan
ekstrakurikuler hendaknya selalu diarahkan secara integral untuk mencapai tahapantahapan perkembangan kepribadian peserta didik yang ‖matang‖ dan kaffah.
Sedangkan Materi pembinaan kesiswaan yang sejalan dengan materi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mendukung penanaman 4 Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di sekolah tampak dalam kegiatan:
a. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain:
1) Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;
2) Memperingati hari-hari besar keagamaan; 3) Melaksanakan perbuatan amaliah
sesuai dengan norma agama; 4) Membina toleransi kehidupan antar umat
beragama; 5) Mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan; 6)
Mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah.
b. Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, antara lain: 1) Melaksanakan tata
tertib dan kultur sekolah; 2) Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti
sosial); 3) Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama pergaulan;
4) Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama;
5) Menumbuhkembangkan sikap
hormat dan menghargai warga sekolah; 6)
Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan,
kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan).
c. Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, antara
lain: 1) Melaksanakan upacara bendera pada hari senin dan /atau hari sabtu,
serta hari- hari besar nasional; 2) Menyanyikan lagu-lagu nasional (Mars dan
Hymne) 3) Melaksanakan kegiatan kepramukaan; 4) Mengunjungi
dan
mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah; 5) Mempelajari dan meneruskan
nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan; 6)

344

Melaksanakan kegiatan bela negara; 7) Menjaga dan menghormati simbolsimbol dan lambang- lambang negara; 8) Melakukan pertukaran siswa antar
daerah dan antar negara.
d. Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan
hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, antara
lain : 1) Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai
dengan tugasnya masing-masing; 2) Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa;
3) Melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional; 4)
Melaksanakan
kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan
masyarakat; 5) Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat dan
pidato; 6) Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik
dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan; 7) Melaksanakan penghijauan dan
perindangan lingkungan sekolah.
Selain 4 (empat) materi pembinaan diatas ada juga materi lain yang berkaitan
dengan ruang lingkup dan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, misalnya
kegiatan Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang
terdiversifikasi antara lain melalui ; 1). Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
2). Melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS); 3). Melaksanakan pencegahan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (narkoba), minuman keras,
merokok, dan HIV AIDS; dan Pembinaan sastra dan budaya, antara lain: 1).
Mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra; 2).
Menyelenggarakan festival/lomba, sastra dan budaya; 3). Meningkatkan apresiasi
budaya serta Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara lain dengan
1). Memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran; 2) Menjadikan
TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi; 3). Memanfaatkan TIK untuk
meningkatkan integritas kebangsaan.
Kontribusi Kegiatan Ektrakulikuler Pada Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler didasari atas tujuan
dari pada kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam siswa
dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Kegiatan-kegiatan siswa di
sekolah khususnya kegiatan ko/ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang terkoordinasi
terarah dan terpadu dengan kegiatan lain di sekolah, guna menunjang pencapaian tujuan
kurikulum. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Petunjuk Teknis Tata Cara
Berorganisasi Siswa. (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan
Kesiswaan: Jakarta, 1985).
Yang dimaksud dengan kegiatan terkoordinasi di sini adalah kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya
kegiatan ekstrakurikuler dibimbing oleh guru, sehingga waktu pelaksanaan berjalan
dengan baik. Dengan Demikian, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam
menciptakan tingkat kecerdasan yang tinggi. Kegiatan ini menjadi salah satu unsur
penting dalam membangun kepribadian murid. Seperti yang tersebut dalam tujuan
pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Pendidikan Menengah
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Kejuruan (1987) sebagai berikut: Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan
kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif dan psikomotor. Mengembangkan bakat
dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia
seutuhnya yang positif. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara
hubungan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. (B. Suryobroto,Jakarta 1997).
Kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan di luar jam pelajaran, selain
membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga membantu siswa agar
mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar serta menanamkan tanggung
jawabnya sebagai warga negara yang mandiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Miller
Mayeer yang dikutip oleh Tim Dosen IKIP Malang yang mengatakan bahwa :
―Keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan sumbangan
yang berarti bagi siswa untuk mengembangkan minat-minat baru, menanamkan
tanggung jawab sebagai warga negara, melalui pengalaman-pengalaman dan
pandangan-pandangan kerja sama, dan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan mandiri
(1988 ).
Lebih jauh maksud dari diselenggarakannya kegiatan ekstra kulikuler di
sekolah adalah sebagai sarana Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Adapun Tujuan pembinaan Kewiswaan berdasarkan Permendiknas No 39 tahun 2008
tentang Pembinaan Kesiswaan Pasal 1 adalah :
a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi
bakat, minat, dan kreativitas;
b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah
sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh
negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai
bakat dan minat;
d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia,
hak-hak
asasi manusia dalam rangka
demokratis,
menghormati
mewujudkan masyarakat madani (civil society).
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang
berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan
sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui
bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif
terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti
dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar
siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan
dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilainilai.
Hal ini sejalan dengan pendapat Djahiri (1995:10) yang mengemukakan bahwa
melalui PKn siswa diharapkan:
1. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai
falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara RI.

346

2. Melek konstitusi (UUD 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
3. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir
diatas.
4. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan
kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.
Dalam kurikulum 2013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki
tujuan khusus, yaitu:
1. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan
pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan
pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat
kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka
Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota
masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup
bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.
Selain khusus yang ingin dicapai, mata pelajaran pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan mengemban tugas untuk memperkokoh dan mempertegas eksistensi 4
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Hal ini tampak dari
usaha untuk :
1. Menambah wawasan dan keterampilan pelajar untuk mempelajari
permasalahan seputar palaksanaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang
menimbulkan pro-kontra dikalangan publik secara lebih objektif.
2. Memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang didasari dan dilandasi oleh
semangat Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di
kalangan generasi muda
3. Menambah wawasan kebangsaan dan kecintaan akan bangsa dan negara dalam
diri pelajar yang dapat memperkukuh persatuan bangsa.
4. Membangun dan menumbuh keinginan untuk mempraktekkan nilai positif dari
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dari pernyataan yang dikemukan di atas terlihat jelas bahwa proses belajar
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik melibatkan semua cara,
kondisi, dan peristiwa pendidikan. Karenanya, jika hanya mengandalkan penyadaran
melalui kegiatan intrakurikuler, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak
menjamin berlangsungnya secara optimal. Bahkan jika dihitung jumlah waktu tatap muka
yang digunakan secara efektif untuk mengembangkan pengalaman otentik yang bernilai,
jumlah waktu efektif itu dapat dipastikan kurang dari jumlah waktu efektif di luar kelas.
Proses pemahaman, pengamalan nilai-nilai dan internalisasi nilai adalah proses
Pendidikan nilai yang terkait langsung dengan pengalaman-pengalaman pribadi seseorang.
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Karena itu, peserta didik membutuhkan keterlibatan langsung dalam cara, kondisi dan
peristiwa pendidikan di luar jam tatap muka di kelas atau sering disebut dengan kegiatan
ekstrakurikuler.
Simpulan
Pengembangan profil kepribadian yang matang atah kaffah peserta didik
merupakan inti dari pengembangan kegiatan ekstrakurikuler hal ini sejalan dengan
tujuan yang ingin dicapai dari Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sekaligus sebagai sarana Mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Kegiatan ekstrakurikuler sangat penting dalam
pendidikan karena dalam kegiatan tersebut siswa mendapatkan pengalaman langsung,
terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut dan menyediakan cukup waktu diluar jam
efektif pelajaran. Adapun dampak postif dari kegiatan ektrakulikuler bagi
pengembangan pendidikan kewarganegaraan diantaranya; 1) Memantapkan
kepribadian siswa untuk tahu, mau dan mampu melaksanakan Pancasila dalam
kehidupan sehari.hari; 2). Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu
yang meliputi bakat, minat dan kreativitas pencapaian prestasi unggulan sesuai dengan
bakat dan minat; 3). Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak
mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan
masyarakat madani (civil society); 4). Membangun kedisiplinan, tanggungjawab dan
komitmen untuk kebulatan tekad melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
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PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP
HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIA
DI KELAS VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Oleh
Sapto Purnomo
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi
profesional guru terhadap hasil belajar siswa. Metode yang digunakan penelitian
eksperimen dengan bentuk Quasi Experimental Design. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa keas VII. Analisis data yang digunakan teknik statistik kuantitatif.
Kesimpulan penelitian yaitu : 1) Perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan
kontrol dalam pengukuran awal (pre-test) bedasarkan hasil tabel perbedaan mean (ratarata) persentasi terdapat selisih sebesar 8,35%. Adapun nilai rata-rata pada kelas
eksperimen sebesar 59.57 dengan kategori―kurang‖. Sedangkan pada kelas kontrol
mencapai nilai sebesar 65 dan dapat dikategorikan ―cukup‖.Perbedaan hasil belajar
siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada pengukuran akhir (post-test) dapat
dikemukakan bahwa perbedaan hasil belajar siswa adalah 10,43 poin (13,22%).
Sedangkan perbedaan harga Indeks Gain Hake sebesar 0,91 dengan kategori sangat
baik dan pada kelas kontrol dengan harga Indeks Gain Hake sebesar 0,109 dengan
kategory rendah. 3) Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa,
dapat diintrepretasikan memiliki pengaruh secara signifikan. Hal ini terbukti dari hasil
perhitungan uji hipotesis dengan rumus uji t-test diperoleh harga t hitung = 5,404>ttabel
sebesar 2, 000. Artinya bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dengan batas taraf kesalahan
sebesar 0,5%, maka keputusannya bahwa setiap guru yang memiliki kompetensi
profesional dalam mengajar jauh lebih baik hasil bekajar siswa dibandingkan hasil
bekajar siswa yang diajarkan oleh guru yang tidak memiliki kompetensi profesional.
Respon siswa terhadap kompetensi profesional guru dapat disimpulkan bahwa proses
pelaksanaan pembelajaran dengan adanya perlakuan dalam pembelajaran pokok
bahasan Hak Asasi Manusia (HAM) di kelas VII jauh lebih baik dan pro-aktif dalam
belajar dari pada siswa tanpa diberikan perlakuan.
Kata Kunci: Kompetensi Profesional Guru dan Hasil Belajar Siswa
Pendahuluan
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang ditentukan
adalah kualitas guru. Untuk itu, upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan mutu
pendidikan adalah kualitas guru. Kualitas pendidikan guru sesuai dengan prasyarat minial
yang ditentukan oleh syarat-syarat seorang guru yang profesional. Guru profesional yang
dimaksud adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk
mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa
yang nantinya kan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik.
Guru atau pendidik adalah pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang
bijaksanam pencetak para tokoh dan pemimpim umat. Adapun pengertian guru
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menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni
sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umun pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Usman (2010: 15) dalam bukunya
Menjadi Guru Profesional mendefinisikan bahwa: guru profesional adalah orang yang
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu
melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.
Pendidik atau guru adalah tenaga profesional seperti yang diamanatkan dalam
pasal 39 ayat 2 UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 2 ayat 1
UU RI No. 14/2005 tentang guru dan dosen, serta pasal 28 ayat 1 PP RI No. 19/2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yuridis dan kebijakan tersebut
menunjukan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pemerintah dalam upaya
meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru sebagai pelaksana
pendidikan ditingkat pembelajaran yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas
pendidikan nasional.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Sistem Pendidikan Nasional pasal 42
UU RI No 2003 yang menyaratkan pendidik (guru) harus memiliki kualitas akademik
minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan
rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Demikian pula ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 PP No 19/2005 dan pasal 8 UU RI No
14/2005 yang mengamanatkan guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal
D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi
profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial.
Peran guru sebagai tenaga pendidik sangatlah penting. Karena dalam kegiatan
belajar mengajar guru merupakan pelaku yang bertindak sebagai perantara dalam
menyampaiakn materi pelajaran kepada siswa. Dalam proses pendidik, guru tidak
hanya menjalankan fungsi alaih ilmu pengetahuan (transfer of knowlege), tapi juga
berfungsi untuk menanamkan nilai (values) serta membangun karakter (character
building) perserta didik secara berkelanjutan. Jadi, fungsi dan peran guru dalam sistem
pendidikan merupakan salah satu manifestasi dari sifat Ketuhanan. Secara keseluruhan
guru adalah figur yang menarik perhatian semua orang, bail dalam keluarga, dalam
masyarakat atau di sekolah.
Profesi mengajar merupakan kewajiban bagi seorang guru, hanya dibebankan
kepada setiap orang yang berpengetahuan. Dengan kata lain, profesi mnegajar harus
didasarkan pada adanya kompetensi dengan kualifikasi akademik tertentu. Mengajar
bagi seseorang yang tidak mempunyai kompetensi profesional justru akan berpengaruh
terhadap ketercapaian hasil belajar yang tidak diharapkan. Kemudian apabila sesuatu
dilakukan oleh sesuatu yang bukan ahlinya, maka akan berimbas rendah hasil belajar
siswa itu sendiri.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tentukan penelitian dengan judul
―Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pokok Bahasan Hak Asasi Manusia Di Kelas
VII Pada SMPN 5 Belitang Hulu Tahun Pelajaran 2013/2014‖
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Metode
Menurut Sugiyono (2013:3), metode merupakan ―cara‖. Dalam pemakaian
yang umum metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara
melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis.
Sedangkan menurut Kerlinger dalam (Darmadi (2011: 32) Penelitian adalah ―proses
penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan
mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara‖. Dalam penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan
menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa
yang ingin kita ketahui.
Bentuk penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2013:
72) metode eksperimen adalah ―metode penelitian yang digunakan untuk mencari
pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan‖.
Menurut Sugiyono (2013: 73) terdapat beberapa macam desain dalam
penelitian eksperimen, yaitu sebagai berikut Pre-Eksperimen, True Eksperimen,
Factorial Eksperimen dan Quasi Eksperimen. Sehubungan dengan uraian diatasm,
maka desain penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah desain
Quasi Eksperimen dengan menggunakan Nonequivalent Control Group Design.
O1 X O2 (kelompok eksperimen)
O3 X O4 (kelompok kontrol)
Gambar 1. Desain Penelitian
Quasi-Eksperimen Nonquivalent Control Group Design
(sumber: Sugiyono 2013: 79)
Keterangan:
O1 = Tes awal (Pre-Test) kelompok eksperimen
O2= Tes akhir (Post-Test) kelompok eksperimen
O3= Tes awal (Pre-Test) kelompok kontrol
O4= Tes akhir (Post-Test) kelompok kontrol
X=
Perlakuan untuk kelas eksperimen
Desain di atas merupakan desain yang menggunakan kelompok kontrol
sebagai pembanding bagi kelompok eksperimen.
1. Didalam desain ini terdapat dua kelompok yaitu eksperimen dan kelompok
kontrol
2. Sebelum memasuki perlakuan kedua kelompok diberi pre-test (O1 dan O3)
untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan hasil belajar siswa
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pre-test yang baik bila nilai
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan.
3. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan X, sedangkan kelompok
kontrol tidak diberi perlakuan
4. Tahap terakhir diberi post-test (O2 dan O4) untuk mengetahui keadaan terakhir
adalah perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol
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Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti berkaitan dengan
kompetensi profesional guru pada pokok bahasan hak asasu manusia dikelas VII di
SMPN 5 Belitang Hulu Tahun Pelajaran 2013/2014 dapatlah diinterpretasikan dari
instrumen penelitian berupa hasil belajar siswa terlihat dari 20 soal tes yang diberikan
pad siswa kelas eksperimen dan kontrol dalam pengukuran awal (pre-test) terhadap
kompetensi profesional gru pada pokok bahasan hak asasi manusia diperoleh hasil
perhitungan pada tabel perbedaan mean hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol pada pengukuran awal (pre-test), dapat diuraikan bahwa perbedaan antara kelas
eksperimen dengan kelas kontrol adalah sebesar 190 poin. Dimana bahwa hasil belajar
kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen. Pada kelas
eksperimen terlihat nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa pada pengukuran awal (pretest) sebesar 59,57 dengan kategori kurang dan termasuk belum tuntas sesuai nilai
KKM. Sedangkan pada hasil pengukuran awal (pre-test) kelas kontrol lebih tinggi
dibandingkan dengan hasil belajar kelas eksperimen, yaitu mencapai nilai rata-rata
kelas sebesar 65 dengan tafsiran masuk kategori cukup. Adapun selisih perbedaan nilai
belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada pengukuran awal tersebut
adalah 190 poin. Perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol ini tidak
begitu besar, dan dapat diintrepretasikan bahwa hasil belajar siswa pada pengukuran
awal (pre-test) kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sama-sama tidak diberikan
perlakuan pada mata pelajaran PKn, pokok bahasan Hak Asasi Manusia dikelas VII
SMPN 5 Belitang Hulu Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat dikategorikan kurang.
Berdasarkan kategorisasi yang ditentukan sebagai jawaban dari penelitian ini,
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbedaan nilai rata-rata kelas, baik kelas
eksperimen maupun kelas kontrol dengan pembelajaran tanpa adanya perlakuan dalam
pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran PKn pokok bahasan Hak Asasi Manusia
dikelas VII SMPN 5 Belitang Hulu Tahun Pelajaran 2013/2014 termasuk kategori
kurang
Simpulan
Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
dalam pengukuran awal (pre-test), hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil tabel
perbedaan mean (rata-rata) hasil peryataan sikap siswa pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol terlihat siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Namun
perbedaan sikap ini tidak mencolok, karena dari perhitungan persentasi terdapat selisih
sebesar 8,35% saja. Artinya bahawa perbedaan selisih antara hasil belajar siswa pada
pengukuran awal antara kelas kontrol dan eksperimen dapat dikategorikan sangat tipis
perbedaannya. Adapun nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 59, 57, apabila
ditafsirkan dapat dikategorikan―kurang‖. Sedangkan pada kelas kontrol terlihat
mencapai nilai presentasi akhir diperoleh sebesar 65 dan dapat ditafsirkan masuk
dalam kategori―cukup‖. Berdasarkan ketgorisasi yang ditentukan sebagai jawaban dari
penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap siswa dalam belajar sebelum
adanya perlakuan atau tes pengukuran awal menunjukan perbedaan yang tipis dengan
kategori cukup.
Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
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pada pengukuran akhir (post-test) dapat dikemukakan bahwa perbedaan hasil belajar
siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut adalah 10,43 poin (13,22%).
Adapun nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 78,86, apabila ditafsirkan dapat
dikategorikan ―baik‖ dan harga Indek Gain Hake sebesar 0,91 dengan kategori sangat
baik. Sedangkan pada kels kontrol nilai rata-rata akhir sebesar 68, 43 dan dapat
ditafsirkan masuk dalam kategori ―cukup‖ dan harga Indeks Gain Hake sebesar 0,109
dengan kategori rendah. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa hasil belajar
siswa pada pengukuran akhir (post-test) kelas eksperimen yang diberikan perlakuan
dan kelas kontrol yang tanpa adanya perlakuan dalam proses pembelajaran PKn pokok
bahasan Hak Asasi Manusia dikelas VII SMPN 5 Belitang Hulu Tahun Pelajaran
2013/2014 terdapat perbedaan yang signifikan sebesar 13, 22%.
Terdapat pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa
pada pokok bahasan Hak Asasi Manusia dikelas VII SMPN 5 Belitang Hulu Tahun
Pelajaran 2013/2014, Bahwa kompetensi profesional gur berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa secara signifikan. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus uji t-test diperoleh bahwa harga t hitung = 5,404. Selanjutnya
dibandingkan dengan harga t tabel , teryata signifikan. Dimana perolehan harga t
hitung sebesar 5,404 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dengan batas taraf kesalahan sebesar
0,5% , maka keputusannya bahwa setiap guru yang memiliki kompetensi profesional
dalam mengajar jauh lebih baik hasil belajar siswa dibandingkan dengan hasil belajar
siswa yang diajar oleh guru yang tidak memiliki kompetensi profesional.
Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa guru merupakan agen pembelajaran
diharapkan kedepan tidak hanya sebatas memiliki kemampuan dalam hal keilmuannya
dalam dunia pendidikan guna menciptakan manusia yang berkualitas, namun yang
lebih terpenting adalah bagaimana juga dapat menciptakan anak didik yang berdaya
guna dan berahklak mulia dihadapan manusia dan Tuhan
Saran kepada guru, untuk menuju kunci sukses sebagai guru profesional adalah
selalu untuk menjadi guru yang teladan, ditiru dan digugu senantiasa memiliki
panggilan hati yang tulus menjadi seorang guru yang mulia baik dihadapan manusia
maupun dihadapan Tuhan. Sehingga gambaran guru saat ini tidak dicap sebagai guru
yang tidak profesional, tidak bertanggungjawab dan tidak berahlak. Semoga harapan
ini senantiasa menjadi kenyataan bagi guru masa depan yang cemerlang dan terbaik
sepanjang hayat.
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REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA
MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA INDONESIA
oleh
Siska Diana Sari
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sangat diuji perannya sehubungan dengan
banyaknya kasus pembegalan dan pengaruh serta penyebaran ISIS di Indonesia. Salah
satu substansi di dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah Konstitusi, dan
kompetensi yang diharapkan adalah tumbuh dan menguatnya kesadaran berkonstitusi
dalam diri warganegara. Kajian ini bertujuan untuk memberikan masukan terkait
dengan revitalisasi model dan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,
khususnya dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi peserta didik selaku warga
negara Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa apabila pengajar Pendidikan
Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran interaktif dan metode
E-Learning maka akan menimbulkan ketertarikan dan semangat untuk menguasai
Pendidikan Kewarganegaraan secara pengetahuan, kemampuan dan pemahaman nilainilainya, termasuk di dalamnya kesadaran berkonstitusi. Saran bagi para stakeholder
(pemerintah, orangtua, sekolah dan lingkungan sosial masyarakat perlu adanya peran
aktif dan bersinergi serta berkelanjutan dalam memfasilitasi aktualisasi peran pengajar
dalam menghidupkan Pendidikan Kewarganegaraan guna menanamkan kesadaran
berkonstitusi
Kata kunci: Revitalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Berkonstitusi
Pendahuluan
Jaman globalisasi berdampak pada segala aspek kehidupan, baik kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu dampak pada kehidupan sosial budaya adalah
adanya akulturasi budaya yaitu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling
bertemu dan saling mempengaruhi.
Adapun dampak dari globalisasi di dalam kehidupan sosial budaya adalah
dengan banyaknya dinamika yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya berkurangnya
kesadaran dan ketaatan hukum. Salah satu contoh konkrit nya adalah merebaknya
kasus kejahatan pembegalan dan penyebaran dan pengaruh ISIS di Indonesia saat ini.
Warga negara seharusnya sadar dan taat hukum, diantaranya adalah kesadaran
berkonstitusi negara. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi bagi Warga
Negara Indonesia harus dimulai sejak muda, kaena generasi muda adalah agent of
social change.
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang
lazim disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstutusi
Negara menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara
berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan. Undang-Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang
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kedaulatan, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif,
kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.
Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ―Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar‖. Pasal tersebut dimaksud memuat
paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada
konsititusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan
demikian, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi
pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan
yang berada di bawahnya.
Rumusan Masalah
Bagaimana Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Warganegara
Sadar Konstitusi?
Kerangka Teoritis
Revitalisasi
Arti kata revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan
atau_menggiatkan_kembali_(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/revitalisasi).
Sehubungan dengan judul artikel inimiah ini adalah ―Revitalisasi Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Membangun Warganegara Sadar Konstitusi‖, maka revitalisasi
yang dimaksudkan di sini adalah pencarian cara ataupun model Pendidikan
Kewarganegaraan yang tepat guna membangun warga negara yang sadar dan patuh akan
konstitusi.
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik
dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga
negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi
warga negara yang dapat dihandalkan oleh bangsa dan negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap
mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai
dengan perilaku yang:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilainilai Fafsafah bangsa.
b. Berbudi pekerti bahwa, berdisiplin dalambermasyarakat, berbangsa
danbernegara.
c. Rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
d. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
e. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
Adapun Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi
ilmuwan yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing,
berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun Kebudayaan yang damai
berdasarkan sistem nilai Pancasila. Secara garis besar dimensi Pendidikan
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Kewarganegaraan memiliki 3 (tiga)_dimensi,_yaitu_ (Nurul_Zuriah_dalam
_http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanhukum/article/view/13/pdf_12,
2010:202-222): (1) Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (civics knowledge)
mencakup politik, hukum dan moral. (2) Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan
(civics skill) meliputi keterampilan dan partisipasi dan kehidupan berbangsa dan
bernegara, (3) Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (civics values) mencakup
kepercayaan diri, penguasaan diri atas nilai-nilai religius, norma dan moral.
Kesadaran Konstitusi
Konstitusi
Pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. UndangUndang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat
dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut :
a) Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan
kepada para penguasa.
b) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dan suatu
sistem politik.
c) Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
d) Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia
Menurut Miriam Budiardjo (dalam Modul Pendidikan
Kewarganegaraan, 2014:52-53) setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuanketentuan mengenai:
a) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan
pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran
yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
b) Hak-hak asasi manusia
c) Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
d) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UndangUndang Dasar.
Ada gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar
rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Oleh
karena itu, suatu negara harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah ia
bersifat naskah (written constitution) atau tidak bersifat naskah (unwritten
constitution). Tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat
konstitusionalisme. Menurut Mirriam Budiardjo (dalam Tim Dosen PKn IKIP PGRI
MADIUN, 2014:50). Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar
sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi
kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi
negara bercirikan dua pokok, yaitu:
1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak
bertindak sewenang-wenang terhadap warganya;
2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari
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hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun.
Hal ini sesuai dengan dalil Government by law, not by men (pemerintahaan
berdasarkan hukum bukan oleh manusia).
Menurut Mahfud MD (dalam Tim Dosen PKn IKIP PGRI MADIUN, 2014:50)
Pada permulaan abad ke 19 dan awal abad ke 20, gagasan mengenai
konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara)
mendapatkan perumusan secara yuridis. Para ahli hukum Eropa Barat Continental
seperti Kant dan Frederich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli
anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah
Rechtsstaat atau Rule of Law biasa diterjemahkan dengan "Negara Hukum".
Terkait dengan konstitusionalisme, perlu diingat bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
Perubahan Ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya,
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan {machtstaat), dan pemerintahan
berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UndangUndang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara
yaitu supremasi hukum, kesetaraan di harapan hukum, dan penegakan hukum dengan
cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Kesadaran Berkonstitusi
Arti
kata
kesadaran
adalah
keinsafan;
keadaan
mengerti
(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php). Kesadaran_berkonstitusi berarti
bahwa kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku/aturan tertentu
yang diatur oleh konstitusi. Kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan
mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan
dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang
sejahtera. Sebaliknya bila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada
ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi konflik internal bangsa seperti perang
saudara. Pihak yang paling dirugikan adalah semua warga negara Indonesia. Karena
hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya
Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penuh
kesadaran.
Pembahasan
Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran
Berkonstitusi Warga Negara Indonesia
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan matapelajaran yang wajib ditempuh
oleh siswa mulai SD sampai dengan SMA, kemudian akan dilanjutkan dengan
matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kompetensi yang
hendak dicapai di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, diantaranya adalah warga
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negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sesama warga negara
dan hubungan antara warga negara dengan negara. Berkaitan dengan kewajiban warga
negara, salah satunya adalah wajin mentaati dan melaksanakan konstitusi secara baik
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketaatan dalam melaksanakan konstitusi
dimulai dengan adanya kesadaran berkonstitusi di dalam diri warga negara. Pendidikan
Kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen pemerintah melalui pendidikan guna
menanamkan kesadaran berkonstitusi warga negara.
Model pembelajaran yang masih banyak digunakan dalam menyampaikan
materi Pendidikan Kewarganegaraan adalah model ceramaha yang membuat peserta
didik merasa jenuh dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan. Apabila
kondisi tersebut terus menerus dilakukan maka kekhawatiran akan selalu ada, yaitu
tidak tersampaikannya substansi Pendidikan Kewarganegaraan secara optimal kepada
peserta didik.
Model pembelajaran interaktif menjadi salah satu cara yang tepat dalam
menanamkan substansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran
konstitusi. hal ini dapat dilakukan mulai dari pendidikan di usia dini di dalam keluarga
sampai dengan pendidikan di perguruan tinggi, serta dapat diterapkan pada masyarakat
pada umumnya. penanaman pemahaman substansi nilai moral dan hukum yang
terkandung di dalam konstitusi akan lebih efektif jika disampaikan dengan metode
interaktif, misalnya dengan metode think, pair and share, debat, role playing, mind
maping, dan lain-lain. Melalui model pembelajaran interaktif diharapkan diseminasi
materi Pendidikan Kewarganegaraan dapat tersampaikan dengan baik dan peserta didik
tidak hanya menguasai civics knowledge, tapi juga menguasai civics skill dan civics
values. Tujuan kesadaran berkonstitusi waganegara dalam hal ini adalah peserta didik
akan tercapai apabila Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya dikuasai secara ilmu
pengetahuan tapi juga secara kemampuan dan implementasi nilai-nilai dalam
mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Model pembelajaran Interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran
yang digunakan pada saat menyajikan bahan pelajaran dimana penyaji materi sebagai
pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi
antara penyaji materi dengan peserta didik, anatara peserta didik dengan peserta didik
dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan diseminasi
ilmu.
Selain melalui model pembelajaran interaktif maka penanaman substansi
kesadaran konstitusi melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakuka
memanfaatkan media E-Learning dengan pemanfaatan sosial media. Maraknya akun
sosial media adalah merupakan dampak dari globalisasi, sebagai bangsa yang cerdas
sejatinya kita tidak hanya jadi pengikut saja, tapi juga dapat menjadikan akun sosial
media sebagai sarana pembelajaran. diantara akun sosial media yang sedang menjadi
tren anak muda sekarang ini adalah Facebook dan Twitter sebagai jejaring sosial yang
digunakan secara massive oleh masyarakat agar digunakan sebagai media E-Learning
untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar meningkatkan kesadaran
konstutusi.
Komunikasi antar sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup
dan terus berkembang. Akun sosial media merupakan salah satu sarana komunikasi
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yang berperan penting untuk menyebarkan informasi di kalangan masyarakat. Akun
sosial media hadir sebagai sumber informasi, hiburan, dan pengetahuan bagi manusia.
Dengan adanya akun sosial media, manusia dapat berinteraksi dengan dunia luar atau
mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan
teknologi, media komunikasi dan informasi juga turut mengalami perubahan. Berawal
dari media cetak hingga media baru yang menggunakan akses internet, atau sering
disebut
dengan
media
online
(Ahmad
Musodik,
2014,
http://benhillasgar.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:0008:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=5).
Media massa, termasuk jejaring sosial semacam Facebook dan Twitter di
dalamnya, sangat menjanjikan hal-hal yang kondusif bagi pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan. Terutama jika mengingat bahwa tugas pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan itu sangat besar manat yang diampunya, karena berkaitan dengan
usaha membekali peserta didika menmgenai hak dan kewajiannya sebagai warga
negara, dan hal tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan secara langsung melalui
penyampaian verbal, maupun tidak langsung, karena sejatinya pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan merupaka role models bagi para peserta didiknya. Akan tetapi dalam
tataran kenyataannya menunjukkan bahwa belum secara optimal jejaring sosial
Facebook dan Twitter tersebut digunakan oleh para pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan.
Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki media massa internet (cyber)
seperti Facebook dan Twitter ini dibanding dengan media tradisional lain, di
antaranya_(Ahmad_Musodik,_2014,_http://benhillasgar.blogspot.com/search?updatedmin=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&maxresults=5).
1. Menurut John Mc Namus di dalam situs jejaring sosial ini pesan/informasi yang
disampaikan bersifat apa adanya, oleh siapa saja, dengan tanpa peduli diintimidasi
dan disensor, yang membedakannya dengan media massa tradisional lainnya yang
sebagaimana diketahui setiap teks, gambar, atau ilustrasi yang dipublikasikan
haruslah melalui mekanisme kendali redaksi dengan penyesuaian sesuai kebijakan
masing-masing media, yang tidak jarang kebijakan dewan redaksi ini diintervensi
oleh selera/kehendak pemilik modal dan pengiklan.
2. Kekuatan internet (cyber) bersifat multi akses, informasi yang disampaikan di
internet tidak hanya dapat diakses oleh anggota dalam satu jaringan yang sama
semata bahkan dapat diakses oleh siapapun dan dari wilayah manapun. Laporan
Majalah Bussiness Week, Edisi Oktober 2013 lalu memaparkan bahwa masa depan
jaringan televisi tradisional akan semakin bersaing (bahkan tergerus) oleh
keberadaan TV internet yang digerakkan oleh Yahoo dan Intel;
3. Internet merupakan perpustakaan dokumentasi online terbesar dan terlama, karena
setiap content yang dipublikasikan, misalnya di situs jejaring social akan tersimpan
dalam waktu lama selama account jejaring sosial termaksud masih aktif, bahkan
setiap kata kunci dari informasi yang disampaikan di internet akan mudah
ditemukan dalam hitungan detik melalui fasilitas pencarian seperti Google dan
Yahoo. Berbeda dengan media massa tradisional siaran Televisi yang mengendap
hanya dalam waktu yang terbatas dan singkat di benak pemirsanya atau dalam
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media massa lainnya, selain televisi, yang perlu tenaga dan waktu untuk mencarinya
melalui dokumentasi fisik, micro film, media cetak lainnya di perpustakaan dan atau
di file dokumen;
4. Internet terutama jejaring sosial Facebook dan Twitter memiliki kecepatan dalam
penyebaran informasinya, selain itu juga sangat interaktif; kelima, akses internet
sangat murah (baik yang disediakan oleh ―warnet‖ maupun yang ditawarkan oleh
server celuler atau kartu telepon genggam).
Beberapa cara atau metode E-Learning yang dapat dilakukan diantaranya
adalah:
 Membuat forum diskusi ilmiah untuk pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia di akun sosial media Facebook dan twitter. sebagai wadah bertukar ilmu,
informasi dan komunikasi.
 Membuat forum diskusi ilmiah untuk mahasiswa dengan pembinaan dan
pengawasan tim pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di akun sosial media
Facebook dan twitter.
Upaya strategis yang harus dilakukan oleh pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan dalam menghadapi globalisasi adalah melalui pemanfaatan akun
sosial media sebagai revitalisasi metode internalisasi nilai-nilai Pendidikan
Kewarganegaraan yang diarahkan terutama pada generasi muda, karena generasi muda
adalah generasi penerus bangsa yang perlu diberikan internalisasi Pendidikan
Kewarganegaraan khususnya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Adapun
peran penting generasi muda adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pembangun-kembali karakter bangsa (character builder).
Di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, kemudian ditambah dengan sejumlah
erosi karakter positif bangsa sementara adanya gejala amplifikasi atau penguatan
mentalitas negatif, seperti malas, koruptif dan sebagainya, maka peran generasi
muda adalah membangun kembali karakter positif bangsa. Peran ini tentunya
sangat berat, namun esensinya adalah adanya kemauan keras dan komitmen dari
generasi muda untuk menjunjung nilai-nilai moral dan kesadaran berkonstitusi di
atas kepentingan-kepentingan sesaat sekaligus upaya kolektif untuk
menginternalisasikannya pada kegiatan dan aktifitasnya sehari-hari.
2. Sebagai pemberdaya karakter (character enabler).
Pembangunan kembali karakter bangsa tentunya tidak akan cukup, jika tidak
dilakukan pemberdayaan secara terus menerus. Sehingga generasi muda juga
dituntut untuk mengambil peran sebagai pemberdaya karakter atau character
enabler. Bentuk praktisnya adalah kemauan dan hasrat yang kuat dari generasi
muda untuk menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif.
Peran ini pun juga tidak kalah beratnya dengan peran yang pertama, karena selain
kemauan kuat dan kesadaran berkonstitusi yang tinggi, masih dibutuhkan adanya
kekuatan untuk terlibat dalam suatu ajang konflik etika dengan entitas lain di
masyarakat maupun entitas asing.
3. Sebagai perekayasa karakter (character engineer)
Sejalan dengan perlunya adaptifitas daya saing untuk memperkuat ketahanan
bangsa. Peran yang terakhir ini menuntut generasi muda untuk terus melakukan
pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan karakter positif bangsa,
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bagaimanapun juga, menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat
disesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai contoh karakter pejuang dan
patriotisme tentunya tidak harus diartikulasikan dalam konteks fisik, akan tetapi
dapat dalam konteks lainnya yang bersifat non-fisik. Peran generasi muda dalam
hal ini sangat diharapkan oleh bangsa, karena di tangan merekalah proses
pembelajaran adaptif dapat berlangsung dalam kondisi yang paling produktif.
Kesadaran berkonstitusi generasi muda dengan kemajuan di jamannya, akan lebih
tumbuh dan kuat apabila melakukan rekayasa karakter yang baik, misalnya melalui
akun sosial media. Kesadaran berkonstitusi akan tumbuh dengan baik apabila
melalui cara-cara yang ―mengena‖ di dalam diri generasi muda.
Simpulan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen yang dapat
dioptimalkan oleh pemerintah dan para pihak yang terkait/ Stakeholder untuk
penanaman kesadaran berkonstitusi. Hal ini dapat didukung dengan merevitalisasi
Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran interaktif dan
dengan menggunakan metode terkini sesuai dengan perkembangan jaman, yaitu
dengan E-Learning. Melalui model dan metode yang menarik maka peserta didik akan
merasa tertarik dan diseminasi substansi Pendidikan Kewarganegaraan akan optimal.
Kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang
tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan
mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera
Saran
1. Bagi Pemerintah
Perlu adanya peran pemerintah dan komponen bangsa lainnya dalam
memfasilitasi aktualisasi peran pengajar dalam menghidupkan Pendidikan
Kewarganegaraan guna menanamkan kesadaran berkonstitusi. Cara konkritnya adalah
memberikan dukungan langsung maupun secara tidak langsung secara materiil maupun
immateriil.
2. Bagi Orang Tua
Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan penanaman kesadaran
berkonstitusi dapat dimulai di lingkungan keluarga mulai usia dini sampai dengan
dewasa, secara berkelanjutan. Peran orang tua diperlukan untuk membantu
menanamkan kesadaran berkonstitusi karena Pendidikan Kewarganegaraan bukan
hanya tanggung jawab satuan pendidikan dalam hal ini SD, SMP, SMA sampai dengan
Perguruan Tinggi.
3. Bagi satuan pendidikan
Perlunya mengembangkan dan menerapakan model pembelajaran interaktif
dan meted E-Learning pada peserta didik, karena genenrasi muda sekarang umumnya
sangat menguasai kemajuan teknologi. Tanggungjawab dan peran sekolah sampai
dengan perguruan tinggi di sini adalah harus terus mau belajar dan menyesuaikan diri
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serta mengikuti dengan kemajuan jaman demi tersampaikannya ilmu kepada peserta
didik.
2. Bagi lingkungan sosial
Penanaman kesadaran berkonstitusi bukan hanya tanggungjawab sekolah tetapi
juga tanggungjawab masyarakat lingkungan sosial, karena sejatinya lingkungan sosial
memberikan andil yang besar dalam membentuk karakter seseorang dalam hal ini
warganegara.
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PENGUATAN JATIDIRI PKN MELALUI PENGEMBANGAN
KULTUR AKADEMIK
Oleh
Sri Kunarsih1
Abstrak
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki tanah air yang luas. Kita
bangga berbangsa Indonesia bukan semata–mata karena keadaan alam tanah air
Indonesia tetapi mempunyai kebudayaan yang tinggi nilainya. Dalam menguatkan dan
mengembangkan kultur/budaya bangsa melalui kultur akademik dapat dilakukan di
lingkungan kampus melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat. Pengembangan kultur akademik ditekankan pemahaman dan pelaksanaan
nilai–nilai budaya bangsa sesuai dengan karakteristik pendidikan nasional dan
karakteristik suatu lembaga pendidikan. Penguat jati diri PKn mampu menciptakan
manusia sebagi makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma
dan keyakinan; dan akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesame manusia dan alam
kehidupan.
Kata kunci:Jati Diri, Pendidikan Kewarganegaraan,Kultur akademik
Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling identik apabila dikaitkan
dengan manusia. Fakta bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki akal
menjadikan hubungan antara manusia dan pendidikan sebagai hubungan yang bersifat
mutlak.
Pendidikan sendiri adalah objek yang luas dan memiliki banyak penjabaran atau
cabang untuk didefinisikan sebagai aspek kehidupan terpenting. Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu cabang dari pendidikan dan sekaligus
sebagai sebuah disiplin ilmu tentu saja memiliki peran strategis dalam proses
perubahan perilaku individu menuju kematangan yang notabnene sebagai definisi
pendidikan secara umum, apalagi apabila dihadapkan kepada posisi manusia sebagai
penduduk yang menetap dalam suatu negara atau sering disebut juga sebagai warga
negara. Namun, pendidikan kewarganegaran saat ini dihadapkan pada fenomena –
fenomena yang menggerus konsepsi sejatinya. Indikasi – indikasi akan tergerusnya
konsep tersebut dapat dilihat dari kondisi warga negara yang beroerientasi progresifradikal, bukannya progresif-konservatif yang akan dijelaskan di bagian berikutnya.
Fenomena degradasi ini menjadi sebuah masalah yang pelik yang harus dipecahkan
oleh para stakeholder yang berada di ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan,
khususnya kepada para pengajar.
Memecahkan masalah tersebut harus dilakukan dengan solusi yang paling
bijaksana. Apabila ditarik garis demarkasi dalam masalah yang ada, kultur akademik
memiliki porsi yang besar dalam memengaruhi tergerusnya pendidikan
kewarganegaraan. Tidak salah lagi, bahwa aktivitas civitas academica dalam sebuah
1
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lembaga pendidikan mempengaruhi peningkatan atau penurunan sebuah objek kajian,
dalam kasus ini pendidikan kewarganegaraan, dari aspek kualitas maupun kuantitas.
Maka dari itu, pengembangan kultur akademik dikira penting untuk penguatan jati diri
pendidikan kewarganegaraan.
Sekilas tentang Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia
Menurut Asep sahid gatara dan Subhan sofhian, pendidikan kewarganegaraan
dapat didefinisikan sebagai proses pendewasaan bagi warga negara dengan usaha sadar
dan terencana melalui pengajaran dan pelatihan sehingga terjadi perubahan pada warga
negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku yang bersifat kritis dan
emansipatoris.2
Selain adanya pendefinisian menurut ahli, Pendidikan Kewarganegaraan secara
resmi memiliki landasan hukum yang diatur ke dalam undang – undang. Adapun
landasan hukum tersebut tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 37 ayat (2), dimana disebutkan
bahwa isi kurikulum setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan tinggi wajib memuat (a)
Pendidikan Agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) Bahasa. Di samping itu
landasan hukum setingkat di bawahnya adalah salah satunya keputusan Dirjen Dikti
No. 267/Dikti/2000 tentang Rambu – Rambu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.3
Bila dilihat dari sisi sejarah perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan
senantiasa mengalami dinamika, baik dinamika dalam materi dan kurikulum maupun
dinamika dalam hal penyebutan. Misalnya dalam kurikulum 1994 mata kuliah ini hadir
dengan sebutan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau dikenal
dengan mata kuliah PPKn dan sebelumnya bernama Mata Kuliah Kewiraan. Kemudian
pasca diberlakukannya kurikulum tahun 2000 mata kuliah tersebut mengalami
revitalisasi dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan.4
Fase berikutnya yang krusial dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah
ketika fase memasuki era reformasi. Dimana dengan keluarnya keputusan Dirjen Dikti
No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup materi kewiraan dan merupakan salah satu komponen yang tidak dapat
dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi di
Indonesia. Lalu masih disebutkan juga bahwa Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah
wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT untuk program diploma III dan strata
I.5
Saat ini Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) untuk seluruh
perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, sebagaimana disebutkan di awal, terdiri dari Bahasa, Pendidikan

2

3
4
5
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Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.6
Fenomena Disorientasi Perspektif Warga Negara sebagai Latar Belakang
Degradasi
Permasalahan moral walaupun masih tetap menjadi perhatian lembaga
pendidikan, tetapi fakta menunjukkan bahwa terjadi penurunan/degradasi moral
dilingkungan sekitar kita. Hal ini diperkirakan adanya kegagalan pada lembaga
pendidikan kita dalam hal menjadikan manusia/masyarakat Indonesia yang ber
moral/etika.
Bila kita melihat perilaku sebahagian remaja yang cenderung melakukan
kekerasan dalam menyelesaikan konflik sesama teman, melakukan pencurian sepeda
motor, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan narkoba, dan melakukan hal-hal yang
medekati perbuatan Zina. Disisi lain sebahagian pelajar dan mahasiswa berperilaku
menyontek dikala ujian, tawuran, dan selalu anarkis dalam menyampaikan aspirasi atau
tututannya. Perilaku menyontek seakan sudah menjadi kebiasaan yang dapat
dimaklumkan. Dalam situasi yang lain, kita melihat kurang santun seorang anak pada
orangtuanya, murid kepada gurunya, mahasiswa kepada dosen. Fenomena tersebut
diatas sudah menjadi masalah sosial yang hingga kini belum dapat teratasi secara
tuntas. Dimungkinkan institusi kita dianggap kurang berhasil dalam menerapkan nilainilai kebaikan, termasuk didalamnya nilai moral/etika.
Terjadinya dekadensi moral saat ini membuktikan bahwa nilai-nilai pendidikan,
baik itu pendidikan agama maupun pendidikan moral belum berdampak terhadap
perilaku peserta didik. Bahkan sebahagian orang berpendapat bahwa saat ini pada
umumnya baik guru maupun dosen dalam mengajar hanya mentransfer ilmu
(knowlage) dan tidak mentransfer nilai (value), materi yang diajarkan cenderung
terfokus pada pengetahuan (kognitif) semata dan mengabaikan pembentukan sikap
(afektif), dan mengimplementasikannya dalam perilaku.
Didukung minimnya mata pelajaran/mata kuliah yang menekankan pentingnya
pendidikan moral/etika. Misalnya untuk sekolah menengah, untuk mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hanya 2 jam pelajaran, dan di perguruan tinggi
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga 2 sks. Pkn memuat materi
Pancasila, Konstitusi, Hak asasi manusia, Agama, serta pemahaman mengenai
hubungan warga negara dengan negara. Yang kesemuanya ini dapat membentuk
kepribadian/jati diri bangsa.
Penguatan Jatidiri Pkn melalui Pengembangan Kultur Akademik
Mengingat keberartian keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam
menjadikan manusia Indonesia memahami tentang hakekatnya sebagai warga negara
yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Karenanya melaui pengembangan
budaya akademik yang menjadi ruang lingkup pkn dapat diterapkan kepada peserta
didik. Hal ini dapat terlaksana dalam proses pembelajaran, komunikasi antara
guru/dosen dan murid/mahasiswa berjalan dengan baik ( beretika, ramah, pakaian
rapi), terjalin diskusi yang baik antara guru/dosen dan murid/mahasiswa baik di dalam
6
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proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan
adanya hubungan yang baik, serta saling menghargai. Sebab dalam proses
pembelajaran guru/dosen menerima pendapat murid/mahasiswa. Murid/mahasiswa
juga dibelajarkan dalam berorganisasi, sehingga murid/mahasiswa mampu berbuat
banyak, misalnya dalam mengambil suatu keputusan. Menerapkan hak asasi manusia
dalam lingkungan akademik maupun dalam lingkungan masyarakat. Disiplin waktu
dalam mengikuti proses pembelajaran dan tepat waktu dalam menyerahkan tugas. Jujur
dalam mengikuti ujian dengan artian tidak menyontek. Menjadi contoh warga negara
yang baik mengerti hak dan kewajibannya dan melaksanakannya sebagai
murid/mahasiswa. Bersikap demokratis, musyawarah mencapai mufakat. Dengan
keterpurukan nasib bangsa dan memudarnya rasa kebangsaan, melalui budaya
akademik dapat membangun kembali nilai-nilai bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, beradap dengan memperhatiakan budaya dan nilai-nilai keindonesiaan.
Daftar Rujukan
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MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS MELALUI
PENDIDIKAN HUKUM YANG HOLISTIK
Oleh
Sumaryati
Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang
kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia melalui koridor ―value-based education‖ (cerdas, terampil, berkarakter).
Dalam era global pendidikan kewarganegaraan mengemban misi sebagai pendidikan
demokrasi (civic education for democracy). Dengan demikian pendidikan
kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi yaitu konsep
demokrasi, konsep hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya.
Pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mampu
mengembangkan, mendewasakan, dan mematangkan warga negara yang cerdas dan
baik, melalui seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Selanjutnya masyarakat yang
demokratis untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat akan terdekati. Berdasarkan
pernyataan tersebut, dalam mewujudkan masyarakat demokratis salah satunya harus
menempatkan hukum di atas segalanya. Dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat
merupakan salah satu syarat bagi lahirnya masyarakat demokratis yang sehat. Adanya
kesadaran hukum dalam diri masyarakat, berarti masyarakat memilki kesadaran akan
hak dan kewajiban secara seimbang proporsional , dan adanya kesadaran peraturan /
hukum sebagai suatu kebutuhan. Tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat
umumnya dan masyarakat akademik ( mahasiswa) khususnya , dibangun melalui
pendidikan hukum. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang bersifat
multidisipliner , memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum ini,
melalui berbagai kajian tentang hukum dari sisi pendidikan dan dari sisi filsafat.
Kata Kunci: Civic Education for Democracy, Kesadaran Hukum Masyarakat,
Pendidikan Hukum, Masyarakat Demokratis
Pendahuluan
Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan nasional harus
meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Pancasila, agama, kewarganegaraan
secara terus menerus. Hal tersebut berarti materi instruksional pendidikan
kewarganegaraan harus terus menerus ditingkatkan dengan metodologi pengajaran
yang kreatif , inovatif, dan humanis. Hal ini sangat perlu dilakukan , agar pendidikan
Kewarganegaraan tidak menjemukan siswa / mahasiswa, sekaligus dapat dilakukan
evaluasi secara berkelanajutan, sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan semakin
tercapai.
Apabila diperhatikan ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa
tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan belum secara optimal terwujud.
Pemenuhan hak dan kewajiban yang belum imbang, seperti terjadinya berbagai
demontrasi yang dilakukan baik oleh masyarakat terdidik maupun masyarakat biasa.
Penyampaian aspirasi secara lisan maupun tertulis secara formal maupun non formal di
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aspek tertentu terlalu kebablasan , namun di aspek lain terlalu pasif. Kemampuan
analisis permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara yang belum tepat. Rasa
memiliki dan kepedulian terhadap bangsa dan negara yang belum stabil. Kejujuran
yang tergadaikan dengan berbagai kepentingan dan kesenangan sesaat dan kolektif.
Degradasi nilai-nilai moral dalam berbagai lini kehidupan. Perilaku sebagian generasi
muda penerus bangsa yang melupakan nilai-nilai. Semakin banyaknya pelanggaran
terhadap peraturan-peraturan hukum. Peraturan hukum ditaati secara semu. Seperti
kasus yang baru saja terjadi demontrasi siswa SMK Negeri Pare-pare, dikarenakan
sepeda motornya disandera, karena tidak lengkapnya surat-surat kendaraan, kepada
pihak kepolisian setempat. Peristiwa ini menggambarkan bahwa generasi muda kurang
memahami peraturan hukum yang berlaku, bahkan ada anggapan hukum dirumuskan
untuk dilanggar. Norma dipahami sebagai sesuatu yang membatasi perilaku, pada hal
sebenarnya norma memberikan peluang kepada setiap manusia untuk lebih dan haknya
terlindungi. Padahal salah satu syarat terciptanya demokrasi yang sehat, adalah pada
saat norma secara umum, dan norma hukum khususnya dijadikan sebagai acuan bagi
perilaku, kebijakan manusia Indonesia.
Agar hukum dipahami sebagai aturan yang memberi peluang manusia untuk
lebih dan haknya terlindungi , maka diperlukan pendidikan hukum yang mampu
memberikan pencerahan dan penjelasan tentang hukum secara mendasar dan
komphrehensif. Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat mutidisipliner, salah satu
content atau isinya adalah pembahasan tentang pendidikan hukum. Dalam Pendidikan
Kewarganegaraan, pendidikan tentang hukum semestinya bukan ditinjau dari aspek
hukum murni saja, namun harus dikaji dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek
filsafat, dan aspek moral. Hukum dikaji secara holistik, sehingga mampu menggugah
munculnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam seluruh segmen kehidupan, untuk
menuju masyarakat yang demokratis yang sejahtera. Dengan demikian dibutuhkan
adanya pendidikan hukum yang mampu menumbuhkan pemahaman tentang hukum
secara komphrehensif , mendasar, dan holistik.
Pembahasan
Dasar pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan , bersama dengan pendidikan Pancasila, Agama,
dan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat nasional, harus
diberikan dalam semua jenjang pendidikan. Hal tersebut dimuat dalam UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut selanjutnya
diperkuat dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 25, tentang Pendidikan Tinggi , yang
menyatakan bahwa pendidikan tinggi dengan seluruh jenjang dan jalurnya
kurikulumnya harus memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia, dengan bobot masing-masing 2 sks.
Dengan demikian secara hukum, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki legalitas
yang kuat.
Selain itu, perlunya Pendidikan Kewarganegaraan adalah dalam hal upaya
penguatan komitmen terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan
keberlanjutannya. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat
kebangsaan dalam kehidupan bermasysrakat, berbangsa, dan bernegara yang
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berdasarkan pada Pancasila dan UUD1945, perlu ditularkan secara terus menerus. Hal
ini penting karena secara historis bangsa Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa
yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Keadaan tersebut di masa sekarang
diperkuat dengan adanya perang multidimensi yang mencoba menguasai dan
mempengaruhi pola pikir suatu kelompok masyarakat atau suatu bangsa. Jika
ketahanan mental sebagai suatu bangsa lemah, maka bangsa tersebut siap-siap dijajah
dan dikuasai bangsa lain. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan memilki tugas
dan tanggung jawab yang tinggi dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki
komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara NKRI. Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri
anggota masyarakat yang beragam, untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil,
berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD1945.
Pengertian jati diri pendidikan kewarganegaraan
Istilah jati diri diadaptasikan dari kata characteristic dalam bahasa Inggris,
yang bersinonim dengan individuality, speciality, dan character, yang secara bebas
dapat diartikan sebagai ciri khas, identitas atau karakter pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang
kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia melalui koridor ―value-based education‖ (cerdas, terampil, berkarakter).
Dalam era global pendidikan kewarganegaraan mengemban misi sebagai pendidikan
demokrasi (civic education for democracy). Dengan demikian pendidikan
kewarganegaraan mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi yaitu konsep
demokrasi, konsep hak asasi manusia, dan menempatkan hukum diatas segalanya.
Dalam kontek globalisasi ini beberapa pemikir memberikan penekanan pada fungsi dan
peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warganya. Pendidikan
kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mampu
mengembangkan, mendewasakan, dan mematangkan warga negara yang cerdas dan
baik melalui seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Dalam hal ini pendidikan
Kewarganegaraan harus memperhatikan dan mencapai aspek kognitif, afektif, dan
psikomotorik secara proporsional dan komphrehensif. Berdasarkan deskripsi tersebut
jati diri pendidikan kewarganegaraan terangkum dalam dua hal yaitu sebagai
pendidikan nilai dan sebangai pendidikan demokrasi. Karakteristik atau ciri khas
pendidikan kewarganegaraan adalah
seluruh warga negara, sehingga terwujud
masyarakat yang cerdas, terampil, berkarakter , serta mampu mengembangkan warga
negara yang demokratis, aktif berpartisipasi, memahami hak dan kewajiban sebagai
warga negara. Pendidikan demokrasi di Indonesia belum behasil secara mendalam
karena belum mengembangkan paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik
sehingga upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, partisipasi
kewarganegaraan, dan kemampuan merespon melalui berbagai dimensi pendidikan
kewarganegaraan sebagai wahana utama pendidikan demokrasi belum dapat
diwujudkan secara maksimal.
Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia
sangatlah penting, karena ternyata proses pendidikan politik, demokrasi, dan hak asasi
manusia selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut
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antara lain dapat dibuktikan pada pelaksanaan perwujudan kebebasan mengeluarkan
pendapat yang cenderung anarkhis, masih adanya pelanggaran hak asasi manusia,
komunikasi sosial politik yang cenderung mau menang sendiri, hukum yang tumpul ke
atas tajam ke bawah, kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama dan terjadinya
degradasi kewibawaan para pejabat negara.
Pendidikan Hukum Indonesia : antara idealita dan realita
Secara umum tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom, meliputi tiga
ranah, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini
secara proporsional harus diupayakan, sehingga akan terlahir generasi-generasi yang
cerdas secara intelektual, moral, dan memiliki ketrampilan bertindak / bersikap.
Menggunakan istilah lainnya, tujuan pendidikan secara substansial adalah terlahirnya
moral knowing, moral felling, dan moral action dalam diri peserta didik atau
mahasiswa. Peserta didik atau mahasiswa harus memiliki pengetahuan moral (tentang
yang baik dan yang buruk), memiliki perasaan moral (memiliki iktikad selalu berbuat
baik), memiliki perbuatan/tindakan moral (kebiasaan/habit berbuat baik). Berdasarkan
tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan hukumpun seharusnya mengarah kepada
tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan hukum harus mampu berupaya melahirkan
sarjana/ahli ilmu hukum yang memiliki pengetahuan tentang hukum yang benar dan
baik, memiliki iktikad untuk selalu berbuat baik, dan memiliki habit / kebiasaan
berbuat baik.
Secara lebih nyata, pendidikan hukum Indonesia bertujuan untuk menghasilkan
sarjana hukum Indonesia yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis
masalah hukum dalam masyarakat Indonesia, mampu menggunakan hukum sebagai
sarana pemecahan masalah , menguasai dasar-dasar ilmiah pengembangan hukum,
mengenal dan peka terhadap masalah sosial dan keadilan. Pendidikan hukum Indonesia
harus mampu melahirkan sarjana hukum yang betul-betul menguasai dan faham hukum
Indonesia secara benar dan utuh. Tidak seharusnya penyelenggara pendidikan hukum
menyatakan lulus mahasiswanya yang belum mampu menjelaskan hukum Indonesia
secara gamblang. Jika penguasaan teori-teori hukum Indonesia secara benar dan utuh
telah terdapat pada sarjana-sarjana hukum Indonesia, maka sarjana hukum Indonesia
tersebut, dapat menganalisis berbagai permasalahan hukum yang terjadi dengan benar
juga, tidak akan terjadi kesalahan dalam menganalisis masalah hukum yang ada.
Kebenaran analisis masalah hukum ini akan berkonsekuensi pada kemampuan
menerapkan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum dengan benar, sehingga akan
tercapai pemecahan masalah dengan adil. Penerapan teori-teori hukum dalam
pemecahan masalah hukum tersebut, membutuhkan penguasaan dasar-dasar
pengembangan dan penerapan hukum dengan benar. Di sinilah arti pentingnya
penguasaan metodologi hukum oleh para sarjana hukum, sehingga penerapan teoriteori hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak. Dalam hal ini
kepekaan sosial dan rasa keadilan sarjana hukum teruji. Jadi tujuan pendidikan hukum
Indonesia tersebut, meliputi aspek kognitif, aspek metodologis, aspek afektif, dan
aspek psikomotorik. Dengan demikian , pendidikan hukum bukanlah sekedar transfer
of knowledge, alih pengetahuan hukum, tetapi juga transfer of value , pendidikan nilai
yang menjadi basis sistem hukum nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila.
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Pada umumnya pendidikan ilmu hukum di Indonesia masih cenderung pada
transfer of knowledge tentang hukum dan pelatihan ketrampilan (skill) dalam
menjalankan hukum . Konsekuensi ilmu yang diajarkan dan dikembangkan masih
sebatas ilmu praktis, yaitu ilmu hukum untuk melayani kebutuhan profesi, belum
merupakan ilmu yang bertujuan mencari kebenaran dan keadilan . Padahal seharusnya
konsep ilmu hukum yang dikembangkan adalah ilmu hukum yang sejati, yang
mengupayakan kebenaran dan keadilan. Realitas pendidikan ilmu hukum Indonesia
yang demikian tersebut, dipengaruhi oleh dua tradisi pendidikan hukum yang
berkembang , yaitu tradisi pendidikan hukum Eropa Kontinental dan tradisi pendidikan
hukum Amerika. Tradisi pendidikan hukum Eropa Kontinental cenderung pada
penguasaan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum, dan tradisi pendidikan
hukum Amerika cenderung berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga berbasis
komersial. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam dua tradisi pendidikan hukum
tersebut adalah nilai-nilai yang cenderung individual, liberal dan kapital. Output dari
dua tradisi pendidikan hukum yang demikian adalah sarjana hukum yang menguasai
dan mahir dalam menjalankan hukum, namun mudah tergelincir pada praktik-praktik
hukum yang kotor.
Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa realitas
pendidikan ilmu hukum Indonesia belum sesuai dengan tujuan pendidikan ilmu
hukum yang sebenarnya. Dengan demikian usulan lahirnya hukum yang progresif,
yaitu hukum yang mengabdi untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, juga belum
tercapai. Hal ini antara disebabkan oleh karena basis/dasar pendidikan ilmu hukum
Indonesia berakar pada tradisi asing, belum berdasarkan pada tradisi sendiri, yang
berupa nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia sendiri, yang tertuang dalam Pancasila.
Pendidikan ilmu hukum Indonesia belum mampu secara utuh mewujudkan values
bangsa sendiri, bahkan boleh disebut diabaikan. Akibatnya para penegak hukum sering
tergelincir ke hal-hal yang lebih bersifat praktis dan menguntungkan pribadi.
Peran pendidikan hukum menuju masyarakat demokratis
Pendidikan secara umum diakui sebagai media paling efektif untuk
mentransfer pengetahuan dan nilai , sekaligus sebagai pengembangan pengetahuan dan
nilai tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah sistem yang dilangsungkan secara
berkelanjutan, setiap ahli apapun akan diproses melalui pendidikan , dan di dunia
pendidikan tersebut terdapat akal-akal yang mau berfikir. Dengan demikian tempat
persemaian ilmu hukum yang paling efektif , yang diakui sampai saat ini adalah
pendidikan hukum . Dalam pendidikan ilmu hukum inilah ilmu hukum dipelajari,
diajarkan, dikembangkan dan selanjutnya dipraktikkan. Dengan demikian dunia
pendidikan hukum dan pendidikan yang terkait dengan hukum (termasuk Pendidikan
Kewarganegaraan) memiliki tanggungjawab moral yang tinggi dalam aktivitas
keilmuan, dan
produk yang dihasilkan. Pendidikan hukum bertujuan untuk
menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi masingmasing pribadi maupun masyarakat. Menumbuhkembangkan kesadaran hukum , perlu
proses habituasi secara terus menerus. Sementara itu pendidikan hukum yang
dijalankan oleh pemerintah Indonesia, masih sangat terbatas dalam pendidikan ilmu
hukum di pendidikan tinggi. Pendidikan hukum di tingkat pendidikan dasar maupun
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menengah belum diberikan secara mandiri, namun masih terintegrasi dalam mata
pelajaran lain, khususnya mata pelajaran PPKn. Hal tersebut berkonsekuensi,
kesadaran hukum masyarakat kurang, dan berakibat pada terjadinya penyimpngan
hukum. Selain itu pendidikan hukum yang dilaksanakan di pendidikan tinggi berawal
dari kekososngan materi dari para mahasiswa, sehingga pendidikan ilmu hukum di
pendidikan tinggi harus betul-betul memiliki upaya maksimal, agar dilahirkan sarjana
hukum/ahli hukum yang betul-betul faham hukum Indonesia.
Perbaikan memburuknya proses demokrasi dalam melaksanakan urusan
kenegraan dan kemasyarakatan di Indonesia, membutuhkan upaya yang sungguhsungguh. Upaya tersebut salah satunya melalui lembaga pendidikan. Pendidikan
hukum harus mampu mengembalikan tujuan hukum itu dirumuskan dan diberlakukan,
yaitu demi kemaslahatan umat dan mengangkat harkat martabat manusia sebagai
makhluk yang termulia di muka bumi ini. Atau menurut Satjipto Rahardjo seperti yang
dikutip oleh Sudjito, mampu mengembangkan hukum Indonesia menjadi hukum yang
progresif, yaitu hukum yang berproses terus, berjuang terus untuk membuat hukum
bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian pendidikan hukum
Indonesia, harus berupaya melahirkan pencerahan hukum bagi para pembelajar hukum,
sehingga melahirkan ketaatan hukum yang bersifat imperatif kategoris, yaitu ketaatan
kepada hukum yang berdasarkan pada adanya pemahaman pentingnya hukum bagi diri
dan masyarakat, serta negaranya, bukan ketaatan hukum yang imperatif hipotesis, yaitu
ketaatan terhadap hukum yang disebabkan karena adanya faktor-faktor atau
kepentingan-kepentingan tertentu. Ketaatan terhadap hukum yang bersifat imperatif
kategoris inilah, yang mampu menghantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang
akan mengetahui, memahami, dan mewujudkan hak dan kewajibannya secara
seimbang proporsional. Konsekuensi selanjutnya adalah lahirnya masyarakat
demokratis. Terwujudnya masyarakat demokratis merupakan tujuan utama, atau yang
disebut dengan jati diri Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan hukum agar mampu sebagai media melahirkan masyarakat yang
demokratis tersebut, perlu memperhatikan beberapa hal berikut (Sudjito, 2013 : 41):
1. Menempatkan Tuhan sebagai sang Pencipta, pemelihara, sehingga ilmu hukum
dalam tatanan kehidupan manusia selalu berporos, beproses, dan bermuara pada
Tuhan Yang Maha Esa
2. Senantiasa mencari kesatuan yang mendasari tatanan penciptaan secara
menyeluruh
3. Pendidikan hukum akan mengakomodasi realitas adi-indrawi, realitas spiritual
yang diperoleh melalui wahyu dan intuisi
4. Pendidikan hukum akan memperhatikan alam yang penuh dengan makna
5. Pendidikan hukum akan terintegrasi dengan serangkaian moral religius
6. Pendidikan hukum akan mengajarkan kebijaksanaan atas dasar kepekaan hati
nurani dan ketajaman akal dalam bingkai keridhoan Illahi. Hukum sebagai amanat
Tuhan Yang maha Esa, yang harus digunakan secara bijaksana.
Selain itu pendidikan hukum, termasuk pendidikan kewarganegaraan, perlu
melakukan beberapa hal berikut:
1. Reformasi kurikulum. Kurikulum pendidikan hukum harus disusun secara holistik,
baik dari sisi intelektual kognitif, moral religius, dan hati nurani.
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2. Perlunya dirumuskan Pendidikan hukum berkelanjutan. Pendidikan ilmu hukum
seyogyanya dilaksanakan secara berkelanjutan. Perlu dipikirkan bersama model
pendidikan hukum yang berkelanjutan. Model pendidikan ilmu hukum di tingkat
sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, dan di tingkat pendidikan tinggi.
Sehingga peminat ilmu hukum, sejak awal sudah mempelajari ilmu hukum, dan
terjadilah proses pematangan penguasaan ilmu hukum secara berkelanjutan.
3. Perlunya perbaikan semangat/etos mengikuti pendidikan hukum. Motivasi
mempelajarai ilmu hukum oleh para peminat ilmu hukum, bukan hanya motivasi
yang bersifat pragmatis–duniawi, namun motivasi luhur demi mewujudkan nilainilai kemanusiaan sebagai makhluknya Tuhan.
4. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama dan kemitraan dengan
instansi lainnya. Lembaga pendidikan ilmu hukum harus mengembangkan
sayapnya untuk merintis dan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan
instansi lain sebagai media pengembangan dan pelatihan keilmuan mahasiswa.
Mahasiswa sejak awal dilatih untuk menerapkan teori–teori yang dipelajari secara
kritis, melakakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, magang, sehingga
sejak awal dapat menghabituasi sikap dan tindakan yang baik sebagai seorang
pelaksana hukum yang demokratis.
Simpulan
Tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah lahirnya masyarakat yang baik,
masyarakat yang demokratis, masyarakat yang menjunjung tinggi hukum sebagai
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam hal ini maka
pendidikan kewarganegaraan harus mampu memerankan perannya sebagai salah satu
agent pendidikan hukum . Pendidikan hukum bertujuan melahirkan adanya kesadaran
hukum masyarat. Kesadran hukum masyarakat menjadi modal bagi lahirnya
masyarakat yang patuh dan taat kepada norma hukum yang bersifat imperatif
kategoris. Masyarakat yang demikian inilah masyarakat yang demokratis, masyarakat
yang mengerti, memahami dan mewujudkan hak dan kewajiban secara seimbang.
Pendidikan ilmu hukum tidak sekedar mentransfer ilmu hukum, namun juga harus
mampu mentransfer nilai-nilai hukum/law values (yang meliputi nilai ketuhanan, nilai
kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatutan). Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang memiliki misi nasional untuk menciptakan
masyarakat yang demokratis yang sejahtera, yang bersifat multidipliner, salah satunya
memilki tugas menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat umumnya dan mahasiswa
khususnya. Adanya kesadaran hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai paradigma
berfikir, berasa, dan bertindak dari para sarjana/ahli/penegak hukum khususnya dan
masyarakat umumnya,sehingga terwujudlah masyarakat demokratis yang sehat.
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SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) KOMUNITAS
BAGI APARAT PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA
MENGHADAPI ARUS MODERNISASI POLITIK
Oleh
Supriyadi
Abstrak
PKn komunitas ini menjadi alternatif dalam upaya pendidikan untuk membentuk warga
negara yang baik (to be good citizen), yakni warga negara yang memiliki kesadaran
dalam hidup bernegara untuk program pendidikan usia dewasa. Kaitannya adalah
bahwa kondisi sosial politik masyarakat terus bergerak mengalami perubahan yang
kadang melahirkan perilaku-perilaku warga yang tidak positif bagi kemajuan untuk
terciptanya keadilan dan kesejahteraan, sehingga semakin mendesak akan pentingnya
upaya-upaya pembinaan kehidupan warga negara pada semua segi kehidupan. Melalui
PKn komunitas ini perilaku-perilaku warga negara dewasa bisa dapat lebih
berkembang menjadi warga negara yang baik.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, PKn Komunitas, Perubahan Sosial.

Pendahuluan.
Ide mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk tujuan khusus
penting sebagai antisipasi atas terjadinya demoralisasi yang terjadi pada semua segmen
kehidupan bangsa. PKn untuk tujuan khusus atau lazim dikenal sebagai PKn
Komunitas. Cogan (1999) mengemukakan bahwa Pkn dalam arti luas yang mencakup
sasaran dunia persekolahan melalui school civic education dan masyarakat luas melalui
community civic education (Rahmat, 2010:31). Sekalipun belum berkembang dengan
baik, pemikiran-pemikiran PKn tujuan khusus ini telah banyak mendapatkan perhatian.
PKn komunitas ini menjadi alternatif dalam upaya pendidikan untuk membentuk warga
negara yang baik (to be good citizen), yakni warga negara yang memiliki kesadaran
dalam hidup bernegara untuk program pendidikan usia dewasa. Kaitannya adalah
bahwa kondisi sosial politik masyarakat terus bergerak mengalami perubahan yang
kadang melahirkan perilaku-perilaku warga yang tidak positif bagi kemajuan untuk
terciptanya keadilan dan kesejahteraan, sehingga semakin mendesak akan pentingnya
upaya-upaya pembinaan kehidupan warga negara pada semua segi kehidupan. Melalui
PKn komunitas ini perilaku-perilaku warga negara dewasa bisa dapat lebih
berkembang menjadi warga negara yang baik. Dalam segi praktisnya, menunjukkan
bahwa sekalipun PKn komunitas dengan segala pembidangan/ spesialisasnya telah
terumuskan dan telah menjadi ide besar untuk dikembangkan, namun implementasinya
belum menampak dan belum mendapatkan respon dari masyarakat luas, sementara
yang terjadi adalah proses demoralisasi dalam kehidupan bernegara yang tak hentihentinya terus berlangsung.
PKn komunitas memiliki relevansi yang signifikan dengan perubahan social
(modernisasi) kehidupan sosial dan politik. Modernisasi bidang politik sering diartikan
sebagai transformasi politik. Dari istilah ―modernisasi‖, secara sederhana diartikan
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suatu proses perubahan struktur sosial dan kulturnya menuju kesuaian dengan
perkembangan zaman. Di Indonesia, modernisasi politik ditandai adanya perubahan
struktur dan fungsi-fungsi politik maupun budaya politik, seperti tumbuhnya partai
politik baru, restrukturisasi lembaga politik, dan bahkan hingga amandemen UUD
1945. Modernisasi politik terjadi hingga menyentuh sisi-sisi vital sistem polititk dan
kehidupannya. Tumbuhnya partai politik mengindikasikan mengedapannya hak dan
kebebasan politik rakyat, revitalisasi struktur-struktur
politik formal seperti
berubahnya secara konstitusional fungsi MPR, lahirnya DPD, berdirinya Mahkamah
Konstitusi, dan lembaga-lembaga lain termasuk pemilu dan dibuatnya sejumlah
undang-undang sebagai lembaga pranata politik yang diperbaharui, adalah bagianbagian perubahan kehidupan infra dan supra struktur politik di negeri ini. Dalam
modernisasi ini perubahan besar kehidupan politik dipastikan membawa sejumlah
persoalan kewarganegaraan. Siapapun yang menjadi subyek perubahan, yang tiada lain
adalah warga negara sebagai anggota komunitas bangsa, memerlukan pengetahuan,
sikap, dan kecakapan kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan itu diperlukan
karena perubahan menginginkan output yang maksimal, yakni tercapainya cita-cita
bangsa, tujuan bangsa, dan memiliki kemampuan menghindari resiko-resiko atau
dampak negatif perubahan itu sendiri. Di sini PKn komunitas dengan berbagai gerakan
dan pendekatannya mesti harus tampil menyertai siapapun warga negara sebagai
subyek perubahan. Fenomenanya, struktur dan kultur politik selalu berubah mengikuti
hukum alam bahkan kadang terkesan liar tanpa sentuhan nilai-nilai pendidikan
kewarganegaraan. Hal ini tampak dari realitas, bahwa sekalipun perubahan struktural
cukup signifikan, tetapi tidak otomatis diikuti kemajuan kultural/perilaku politiknya
sehingga sering terjadi kemacetan atau kebuntuan dalam setiap proses politik.
Lemahnya profesionalime sumber daya manusia dalam mengelola negara sering
menjadi hambatan laju perubahan itu sendiri. Fenomena kultural seperti dominasi
kepentingan kelompok (partai politik) sering lebih mengedepan, tak jarang
mengalahkan kepentingan nasional. Kuasa atas negeri ini lebih banyak dikendalikan
oleh para politisi katimbang oleh para negarawan, sehingga menjadikan tidak jelasnya
arah kemana negara dan bangsa ini dibawa.
Perubahan sosial yang berlangsung pada sistem politik (mikro/lokal) desa
memerlukan sentuhan PKn komunitas. Desa sebagai unit kehidupan politik mikro
mengalami perubahan yang tak ubahnya atau sejalan dengan perubahan politik pada
tataran sistem politik nasional. Perubahan itu menyangkut pula aspek struktur dan
kultur politiknya, lembaga-lembaga politik desa mengalami pergantian, sehingga
terdapat pergeseran kedudukan, peran, fungsi, dan perilaku politik eksekutif desa,
badan legislatif desa, yang berikut akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan
politiknya. Idealnya, perubahan itu menuju pada arah perkembangan demokrasi yang
mengedepankan keterbukaan sejalan dengan cita-cita reformasi. Dalam realitasnya
perubahan tidak selalu mengarah pada tujuan. Gejala umum menunjukkan bahwa
sekalipun lembaga-lembaga politik dan organisasi-organisasi social di pedesaan dapat
terbentuk, tetapi fungsi dan perannya sering perlu dipertanyakan. Pengisian
kekosongan jabatan pemerintahan desa, baik eksekutif maupun legislatif desa sering
tersandung oleh mekanisme dan alasan-alasan yang tak cukup rasional, disamping
tidak jarang pula ditemukan kebijakan politik yang cenderung tak cukup berpihak
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kepada masyarakat. Permasalahannya terletak pada persoalan keterbatasan kemampuan
sumber daya mansia yang relative lemah. Perdebatan mengenai sumber daya
khususnya para aparat pemerintahan desa, maka kembali pada perlunya penguasaan
pegetahuan ttg kewarganegaraan termasuk mengenai pemerintahan desa, sikap
empatik, kepedulian, keberanian mengambil keputusan, kejujuran, dsb. serta
penguasaan kecakapan kewarganegaraan atau partisipasi.
Uraian di atas mengindikasikan sejumlah masalah, diantaranya (1) belum
terimplementasikannya PKn Komunitas dalam pengembangan pengetahuan dan
kecakapan sumber daya; (2) Perubahan struktur politik tidak selalu diikuti dengan
perubahan perilaku politik sesuai dengan fungsi-fungsinya; (3) Profesionalitas sumber
daya yang lemah dalam menghadapi perubahan politik. Dari permasalahan tersebut,
dapatlah diajukan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni: ―Apa Substansi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Komunitas bagi Aparat Pemerintahan dan
Masyarakat Desa dalam menghadapi arus modernisasi politik‖?
Tinjauan Kepustakaan
Konsep dasar PKN Komunitas
PKN dengan tujuan khusus merupakan pengembangan pemikiran PKN yang
diorientasikan pada bidang kajian yang khusus. Dalam suatu tulisannya, Azis Wahab A.
(2011:1) mengemukakan:
Kembali pada pemahaman awal yang saya maksud dengan tujuan khusus adalah
pembelajaran/pelatihan PKn yang ditujukan kepada lembaga-lembaga tertentu di
luar persekolahan (citizenship education) agar pemahaman mengenai tugas,
peran dan fungsi PKn menjadi lebih jelas bagi mereka dalam kaitannya dengan
tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintahan yang melaksanakan tugasnya
dalam melayani warga negara dan dan warga masyarakat (public services)
―Civic Education for Special Purpose orientasinya lebih pada PKn untuk
masyarakat yang dalam hal ini adalah lembaga-lembaga pelayanan publik di
lingkungan pemerintahan‖. Mengenai esensi PKn, Sunatra (2011:6), menyatakan
bahwa ―Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya merupakan esensi dari
proses pembangunan karakter bangsa yang berlangsung secara sistematis dan
berkesinambungan, seiring dengan perjalanan hidup dari sistem sosial dan sistem
politik‖. Menurutnya penerapan PKn mencakup dua aspek:
pertama, sebagai kegiatan yang secara sistematis ditujukan untuk menumbuhkan
penghayatan rakyat terhadap ideologi negara serta menjelaskan secara jujur
permasalahan dan tantanganyang secara nyata dihadapi oleh system politik
dewasa ini dan masa depan…dst
kedua, sebagai praktek kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung
dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, pola rsepon, dan penghayatan
rakyat terhadap kehidupan politiknya. (Sunatra, 2011: 6)
Selanjutnya, Sunatra (2011: 6-7) menambahkan pula bahwa:
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Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar suatu proses yang digerakkan
melalui serangkaian mendidik dalam arti formal, tetapi juga suatu proses dimana
masyarakat dapat memahami realitas kehidupan politiknya melalui pengalaman
dan penghayatan terhadap berbagai proses politik yang berlangsungdalam ruang
lingkup dan jangkauan pengamatannya.
Pemikiran tentang substansi PKn komiunitas dikemukakan pula oleh Endang
Sumantri (2011:1), bahwa ―Substansi pendidikan kewarganegaraan masyarakat
adalah civic education, pendidikan demokrasi, civic literacy merupakan
pendidikan moral dan pendidikan tingkah laku sosial‖
Pengertian Desa sebagai Unit Sistem Politik Lokal
Pengertian Desa
Rumusan definisi tentang desa dalam perundang-undangan berbeda-beda.
Dalam UU Pemerintahan Desa No.5/1979 pengertian desa disebut lebih merupakan
bagian dari intervensi pemerintah nasional (sentralisasi), ―suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
dibawah camat.‖ (ps 1 butir a), sedang definisi pemerintahan desa dalam UU No
22/1999 melihat desa lebih sebagai bentuk masyarakat hukum (yang memiliki
wewenang berdasar asal-usul dan adat istiadat) yang cenderung lebih otonom. ―Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasioanal dan berada di daerah kabupaten‖
(pasal 1). Selanjutnya UU No. 32/2004 tidak menegaskan secara eksplisit pengertian
tentang desa, tetapi dalam pasal 200(1), ditegaskan bahwa ―… dalam pemerintahan
kabupaten /kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan
badan permusyawaratan‖. Namun, sekalipun UU No 32/2004 tidak mendefinisikan
pengertian desa, tetapi dilihat dari segi isinya menunjukkan tidak adanya perbedaan
pengertian tentang desa secara signifikan dengan UU No 22/1999. Definisi desa dalam
UU No 6/2014 tidak banyak berbeda dengan UU No 22/1999, ditegaskan dalam pasal
1 (1) UU No 6/2014, bahwa:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 378ocal yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ringkasnya, pengertian desa melibuti unsur-unsur kesatuan masyarakat yang:
(1) Memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan (kewenangan
mengatur dan mengurus) sendiri kepentingannya (otonom) dalam suatu
Pemerintahan Nasional; dan
(2) Memiliki kepentingan sesuai dengan asal-usul dan/atau hak tradisional yang
diakui Negara Kesatuan Republik Indonsia.
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Pengertian Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah unsur pemerintah yang menyelenggarakan
pemerintahan di tingkat desa. Pengertian Pemerintah Desa menurut UU No. 6/2014
terdapat dalam pasal 1(2) ―Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia‖. Struktur pemerintahnya terdiri atas kepala desa dibantu
perangkat desa sebagai badan eksektif dan Badan Perwakilan Desa sebagai badan
legislatif desa. Keduanya ditegaskan dalam pasal 1 (3) ―Pemerintah Desa adalah
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa‖ dan pada pasal 1(4) bahwa ―Badan
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis‖. Perangkat
desa menurut UU No 6/20014 pasal 48 Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b.
Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. Sedangkan yang dimaksud perangkat
desa, yakni bahwa pemerintah desa memiliki lembaga-lembaga pemerintahan berdasar
jenis urusannya, dipimpin oleh Kepala Urusan, misalnya urusan pertanian, urusan
Kesejahteraan dan Keagamaan, dll.
Pengertian Sistem Politik
Negara dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial, dan sistem politik
merupakan salah satu sub sistem sosial. ―Sistem sosial terbentuk dari interaksi antar
manusia dimana ia lantas membentuk unit-unit dasar dari sistem-sistem tersebut‖
(Easton,1984:55). Masyarakat membentuk sistem sosial yang unik atau kompleks,
salah satu unitnya adalah system politik. ―...sistem politik tak lain adalah mekanisme
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama
lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng‖ (Rusadi Kantaprawira,1983:12).
―Faktor yang membedakan interaksi-intraksi politik dan semua jenis interaksi sosial
lainnya adalah bahwa seluruh rangkaian interaksi tersebut secara dominan berorientasi
ke arah alokasi nilai-nilai otoritatif bagi sebuah masyarakat‖ (Easton,1984:75).
Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai otoritatif bahwa ―secara singkat alokasialokasi otoritatif mendistribusikan berbagai hal penting diantara orang-orang atau
sejumlah kelompok lewat satu atau lebih dari tiga cara‖ (Easton,1984:75). Tiga cara
yang dimaksudkan adalah ―Alokasi bisa menghilangkan suatu nilai yang sudah
dipunyai oleh seseorang; atau mungkin pula menghalangi proses pencapaian nilai-nilai
yang lain yang akan diperoleh; atau bisa juga memberikan kepada sejumlah orang
peluang untuk menggunakan nilai-nilai sembari menghujad yang lain―
(Easton,1984:75). Suatu alokasi dikatakan otoritatif, menurutnya ―bila orang-orang
yang berorientasi memang merasa bahwa mereka terikat dengannya. Alasan
keterikatan: kekuatiran akan penggunaan kekerasan atau sanksi psikhologis, spt
kutukan, kekejaman dan alasan kepentingan pribadi, tradisi, kesetiaan, perasaan
legalitas‖.
Secara kuantitatif, sistem politik memiliki tingkatan-tingkatan makro, mezzo,
dan mikro. Artinya bahwa sistem politik dapat dilihat dari ukuran besar atau kecilnya
satuan ruang lingkupnya, sehingga lazim dikenal sistem politik nasional, sistem politik
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regional, dan sistem politik lokal. Pioter Sztompka (2011:2-3) mengemukakan tentang
tingkatan tersebut sebagai berikut:
Pada tingkat makro, keseluruhan masyarakat dunia (kemanusiaan) dapat
dibayangkan sebagai sebuah sistem. Pada tingkat menengah (mezo) negara
bangsa (nation state) dan kesatuan politik regional atau aliansi militerpun dapat
dipandang sebagai sebuah sistem. Pada tingkat mikro, komunitas lokal,
asosiasi, perusahaan, keluarga, atau ikatan pertemanan dapat diperlakukan
sebagai sebuah sistem kecil. (David Easton, Alih bahasa: Sahat
Simamora.1984).
Desa sebagai Sistem Politik Lokal
Dari kajian tetang desa dan pemerintah desa dalam di atas, desa dapat dilihat
sebagai suatu system politik (mikro/lokal) karena desa menjalankan mekanisme
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama
lain yang menunjukkan suatu proses yang terus menerus. Desa merupakan kesatuan
atau unit sistem sosial yang memiliki:
(1) Organ pemerintahan lokal terdiri atas Kepala desa dipilih (eksekutif) dan
BPD (legislatif). Badan ini melakukan kegiatan pemerintahan lokal
(sendiri), karena memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan yang
memiliki otonomi yang diakui undang-undang atau menjadi bagian dari
sistem pemerintahan nasional. Pemerintah Desa dapat dilihat sebagai local
government, yakni karena memiliki organ pemerintah, melkukan kegiatan
pemerintahan, dan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah
tangga pemerintahan sendiri. ―local government dapat mengandung tiga
arti, Pertama, Local government berarti pemerintah lokal. Kedua, local
government berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah
lokal. Ketiga, local government berarti daerah otonom‖ (Suriakusumah dan
Bestari, 2009:60).
(2) Kesatuan masyarakat yang memiliki kepentingan sesuai dengan asal-usul
dan/atau hak tradisional yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonsia.
Oleh karena itu desa dapat dipandang sebagai sistem politik mikro (lokal).
Teori Perubahan Sosial
Teori Fungsional Struktural (Talcott Parsons), yang dapat disenafaskan dengan
teori Sistem lazim digunakan sebagai alat analisis. Mengenai kedua teori tersebut,
Mirriam Budiarjo (2005:6) mengemukakan:
pada dewasa ini telah berkembang beberapa macam analisa yang mengajukan
rumusan-rumusan baru tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan,
kedudukan nilai-nilai (value) dalam penelitian politik serta satuan-satuan sosial
yang hendak diamati. Diantaranya yang terkenal ialah analisa struktural
fungsional (structural functional analysis). Kedua analisa terakhir tadi erat
berhubungan dan pada intinya berpangkal tolak pada meneropong masyarakat
dari segi keseluruhan (macro analiysis) berdasarkan adanya hubungan erat
antara unsur masyarakat yang satu dengan unsur masyarakat lainnya yang
akhirnya cenderung untuk mencapai adanya keseimbangan dalam masyarakat.
Pioter Sztompka mengemukakan, ―Pemikiran tentang sistem merupakan satu
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kesatuan yang kompleks, terdiri dari berbagai antar hubungan dan dipisahkan dari
lingkungannya sekitarnya oleh batas tertentu‖ (Alimandan-penerjemah, 2011:2).
Analisis terhadap perubahan sosialnya, bahwa masyarakat sebagai sistem sosial baik
dilihat sebagai kesatuan makro ataupun mikro mengalami pergeseran atau perubahan
dalam sistem kehidupannya.
Pendekatan ini dapat digunakan untuk menelusuri hubungan antar struktur atau
elemen-elemen sistem sosial, sistem politik dan kulturnya. Pendekatan ini juga
memiliki ciri yang lentur untuk menerima teori-teori lain yang bersifat mikro sebagai
pendukungnya. Pendekatan ini akan memulai tugas analisisnya dengan dengan melihat
struktur atau komponen sosial yang membentuk bangunan sistem, berikut fungsi-fungsi
sosialnya. Dengan demikian akan tampak bentuk dan karakteristik suatu bangunan
sistem sosial dan aspek dinamika kehidupannya, serta evolusi perubahannya.
Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen sistemnya,
dibandingkan, dan dilihat pergeserannya. ―Konsep dasar perubahan sosial mencakup
tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) diantara keadaan sistem
sosial yang sama‖ (Pioter Sztompka,2011:), sehingga perubahan sistem social dan
kehidupan politik atau budayanya, dapat dijelaskan tahapannya.
Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedang
daya operasional struktur tadi ditentukan oleh konteks kultural. Hubungan antara kedua
variabel tersebut terkait dengan suatu mekanisme fungsi-fungsi struktur sistem politik.
Sementara itu kehidupan sistem politik itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan
dari sitem sosialnya. Oleh karena itu sifat dan ciri sistem sosial Indonesia yang
bercirikan kemajemukan melekat pula dalam dinamika kehidupan sistem politiknya,
termasuk pada sistem politik aras desa. (Kantaprawira,1983:32).
Metode Penulisan
Penulisan ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yang bermakssud
mengungkap fakta-fakta dalam bentuk kata dan mengolah dengan cara berfikir logis,
mendalami, memaknai/menginterpretasikan fenomena, menghubung-hubungkan fakta
satu dengan lainnya sehingga diperoleh diskripsi tentang substansi PKn komunitas bagi
aparat pemerintahan dan masyarakat menghadapi modernisasi sosial/politik.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Komunitas bagi Aparat Pemerintahan dan
Masyarakat Desa Menghadapi Modernisasi Politik.
Perubahan Struktur Politik : Pergantian Kepala Pemerintahan Desa
Ada beberapa fenomena menarik dari perubahan struktur dan kultur politik
berkaitan keberadaan kepala pemerintahan desa:
Penggunaan Istilah “Lurah” untuk sebutan Kepala Pemerintahan Desa.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 20 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa terdapat dua pengertian kepala pemerintahan
di tingkat desa, yakni Kepala Desa dan Lurah. Pengertian Lurah, ditegaskan ―Lurah
Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa‖ (ps6); dari
penelusuran terhadap beberapa dokumen APBDes., dan surat menyurat, dan juga
sebutan dalam percakapan dan panggilan keseharian terhadap kepala pemerintahan
desa digunakan istilah ―Lurah‖, bukan ―Kepala Desa‖, artinya tidak sesuai dengan
ketentuan UU Desa No 32/2004 pasal 203 yang berlaku ketika itu, karena kepala
381

pemerintahan desa tsb. menduduki jabatannya melalui pemilihan kepala desa sesuai
peraturan yang berlaku. Fenomenanya, beberapa personal aparat desa yang memiliki
kedudukan penting, ternyata tidak juga memahami dan tidak dapat menjelaskan
penggunaan istilah tsb. Sebetulnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan memberikan
penjelasan/pengetahuan mengenai kekhususan penggunaan istilah tsb sesuai dengan
Undang-undang dan Perda yang berlaku.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Pilkades mengantarkan pada perubahan sosial yang signifikan. Setiap
pergantian pimpinan dalam suatu sistem politik akan membawa implikasi politik yang
luas. Demikian halnya Pilkades terakhir desa Tamantirto, pada pertengahan tahun 2012
yang sesuai dengan UU No 32/2004 dan Perda Kabupaten Bantul No: 21 tahun 2007.
Penyelenggraan diawali dengan pembetukan Panitia Pilkades, yang terdiri atas
sembilan orang. Panitia ini dibentuk sesuai Perda No: 21 tahun 2007 oleh Badan
Perwakilan Desa (BPD), dan keanggotannya terdiri atas unsur-unsur Pamong Desa,
Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat. Pilkades ini diikuti oleh lima orang calon
kepala desa.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan sosial, politik, dan
administrasi pun bermunculan. Dari soal siapa yang dilibatkan dalam kepanitiaan,
mekanisme pembentukan panitia, fungsi dan tugas2 administrasinya, hingga dinamika
dan pertentangan antar warga masyarakat, antar warga yang saling mendukung calon
dan sebaliknya terjadi. Sebagai ilustrasi ada seorang warga pada saat hari-hari
kampanye mengemukan, ―ada empat calon dalam pilkades yang lalu satu persatu
datang ke rumah saya untuk mendapatkan dukungan, ada yang bawa kaos-kaos
kampanye untuk dibagikan kepada sejumlah warga, ada yang menawarkan seuatu
program bila kelak ia terpilih, dsb‖ (K,8.2.2015). Pilkades membawa perubahan dan
implikasi luas, setidaknya suasana kehidupan sosial-politik lain dari biasanya. Ada
perubahan orientasi, sikap-sikap, dan perilaku warga masyarakat, sesaat suasana
kehidupan sosial dan politik memanas, terutama karena terjadi pertentangan akibat
perbedaan kepentingan dalam memberikan dukungan, dsb.
Dari persoalan di atas, mestinya PKn hadir memberikan pengetahuan,
membina sikap, dan melatih kecakapan berkewarganegaraan dengan berbagai macam
formulasinya. Pelatihan/pembelajaran/sosialisasi tentu saja tidak cukup hanya
diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan, warga masyarakat pun
memerlukan informasi pengetahuan tentang pemilihan dan demokrasi, serta
pemahaman lebih dalam tentang kehidupan politiknya.
Fungsi/Peran Kepala Desa
Tak kalah pentingnya pula bagi pejabat kepala pemerintahan terpilih beserta
para pembantunya. Jabatan kepala desa Tamantirto terpilih dilantik oleh Bupati Bantul
pada 26 Juni 2012. Di sini mudah dipahami bahwa perubahan struktur kekuasaan baru
memiliki implikasi politik baik dari segi perubahan tata organisasi maupun perilakuperilakunya. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat orientasi, motif-motif dan
sikap-sikap politik, dan keinginan kuat pemegang otoritas kekuasaan baru untuk
menjadikan desanya lebih baik, menarik untuk dikaji. Seorang warga (K,8.11.2012)
menyatakan ―calon yang terpilih itu dulu pernah mengatakan pada saya, ingin
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menjadikan Tamantirto sebagai desa yang tidak tertinggal, seperti yang bisa kita lihat
saat ini‖ (Pnlt.Impl.2015:24). Pernyataan ini menguatkan pentingnya peran PKn
Komunitas untuk menambah kompetensinya sebagai tokoh di desa.
Di sisi lain terdapat fenomena dan masalah pelayanan publik yang menarik.
Sebagai ilustrasi, salah satu contohnya dalam urusan pensertifikatan tanah. Urusan ini
penting karena menyangkut hak atau kepentingan para warga desa. Seorang warga
(K,8.2.2015) yang pernah mengalami kesulitan dalam menguruskan sertifikat tanah
hingga berbulan-bulan tidak selesai, menyatakan, ―sekarang pelayanan pengurusan
sertifikat tanah cepat tidak seperti dulu, dulu ada lebih satu seseorang, bahkan beberapa
orang sampai dua tahun, bahkan ada yang lebih lama lagi, pada hal sudah membayar
sekian untuk keperluan itu‖ (Penlt.Impl, 2015:25). Kisah-kisah masa lalu tentang
proses mengurus sertifikat tanah, yang lama tak kunjung diselesaikan, terjawab dengan
pelayanan pejabat baru, terasakan warga sebagai obat atau jawaban atas persoalannya.
Pernyataan seorang Warga (K,8.2.2015) berikut menjadi contoh telah terpenuhinya hak
warga:
Waktu itu saya membantu menguruskan sertifikat tanah seorang warga, saya
mengajukan persyaratan ke petugas administrasi di kantor desa. Sesuai dengan
ketentuan yang ada, syarat-syarat diterima, kemudian saya diminta menunggu sebentar.
Walau agak lama, tetapi masih dihari itu, saya dipanggil dan saya diberitahu bahwa
untuk urusan administrasi di kantor kelurahan sudah selesai, kemudian saya ditanya
untuk selanjutnya mau diurus sendiri ke atas atau mau minta bantuan dari pamong
desa, …ketika itu juga saya terperangah, …kaget, semua betul-betul sudah beres,
…ternyata bisa secepat itu, dan karena yang saya bantu uruskan orang yang punya
kartu keluarga miskin ya tidak harus bayar ini itu, kenapa dulu sampai bertahun-tahun?
(Peneliti. Impl.2015: 25)
Isi kisah diatas menjadi bagian dari substansi PKn komunitas. PKn
memberikan dukungan berupa peningkatan penguasaan pengetahuan, sikap, dan
kecakapan para aparat desa sebagai pelayan publik, agar warga mendapatkan hakhaknya, serta sebagai penyejuk hati masyarakat. Ilustrasi ini, menunjukkan pentingnya
komunikasi antara para tokoh masyarakat dengan warga yang bisa dibangun melalui
PKn. Contoh komunikasi positif lainnya, selalu hadirnya pejabat kepala pemerintahan
desa yang baru setiap kali ada warganya yang tengah mengalami musibah. Ketika
hadir, beliau ini selalu diminta sambutannya, bahasanya pun santun dan terasakan
enak. Fakta ini bisa menjadi indikator kinerja, setidaknya ada perhatian terhadap warga
masyarakat dan bahkan menjadi penyejuk masyarakat.
Tak ada gading yang tak retak, seorang pejabat yang adalah figur public, tak
lepas dari sanjungan dan kritikan masyarakat. Bagi warga yang telah paham latar
belakang sosial kehidupannya, akan dengan mudah memberikan penilaian dan
kritiknya, walaupun kritik tidak selalu berarti menjatuhkan. Seorang warga (K,
8.02.2015) mengemukakan:
Di satu sisi saya melihat keberhasilannya dalam melakukan perubahan
terutama dalam hal melayani keperluan warga (maksudnya: keperluan
administrasi), tetapi tak ada manusia yang sempurna, saya mencatat beberapa
hal penting dan akan saya sampaikan langsung kepada beliaunya, apa lagi
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kalau dia itu ingin memperpanjang masa jabatannya atau periode yang akan
datang
ingin
mencalonkan
lagi,
ini
hal
yang
harus
diperbaiki.(Pnlt.Impl.2015:26).
Kaitannya, seseorang ini pernah diminta menjadi anggota tim sukses
pencalonannya, tetapi ia (K,8.2.2015) kesal, ―waktu itu saya sebetulnya lebih senang
tidak menjadi anggota tim sukses dia, dan bisa di cek tidak ada nama saya disana,
karena saya menjaga hubungan dengan teman yang bermacam-macam‖
(Pnlt.Impl.2015:26), dan pernyataannya:
Saya ini tidak butuh diberi apa-apa, tetapi ketika dia kampanye pencalonannya
dulu, dia mengatakan sendiri bahwa kalau nanti jadi, mau ini mau itu... dsb.
Kenyataanya…apa? saya dan beberapa teman ini sebenarnya ingin sekali kehadirannya
dan saling menyapa,… sudah cukup, tetapi …sampai hari ini…, maksud saya supaya
tidak ada fitnah. Saya senang dengan kepemipinan dia, tetapi sampai hari ini saya
masih berharap itu (Penlt.Impl.2015:26)
Fenomena ini menunjukkan adanya sisi komunikasi yang kurang positif. Di
sini, orang awam akan dengan mudah mengatakan ―janjinya apa‖ atau ―janjinya
mana‖? Fenomena seperti ini menarik untuk dikaji sebagai substansi PKn, karena
fenomena kejujuran seperti ini mudah menjadi issu dalam masyarakat luas. Masyarakat
tak ingin calon-calon dalam pemilihan obral janji. Fenomena ini bisa menjadi
penghambat modernisasi, karena kepercayaan masyarakat tergerus, menganggap
pimpinan tak lagi simpatik, dan berdampak luas. Etika dan pendidikan moral sebagai
salah satu muatan PKn menjadi penting untuk diimplementasikan.
Komunikasi pemegang kekuasaan dengan bawahannya harus dibangun.
Forum-forum pertemuan antar pejabat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sangat
diperlukan. Sekalipun di desa Tamantirto sudah ada, namun masih belum cukup
komunikatif. Seorang Ketua RT (K.8.2.2015) menyatakan, ―Pertemuan yang saya ikuti
adalah pertemuan tertentu (insidental) saja, misalnya kegiatan menjelang pemilihan
umum. Pertemuan Ketua-ketua RT di desa yang sifatnya rutin tidak ada‖
(Penlt.Impl.2015:27), tetapi dari konfirmasi (A.10.2.2015) diperoleh jawaban, bahwa
―Ada pertemuan, setiap bulan sekali aparat-aparat desa ada rapat kordinasi. Biasanya
diselenggarakan pada awal bulan. Pesertanya maksimal 30 orang, dan biasanya hampir
semua yang diundang datang, hanya saja pertemuan ini tidak semua Ketua RT
diundang, karena jumlahnya banyak, ada 89 orang, sehingga kesulitan‖
(Penlt.Impl.2015:27). Forum seperti ini membawa arti penting, disamping kebijakankebijakan pemerintah desa dapat dikomunikasikan, persoalan-persoalan yang dihadapi
warga masyarakatpun bisa dibahas penyelesaiannya. Namun ada saja kelemahan,
peran-peran aparat yang kadang kinerjanya belum baik, misalnya tidak semua Kepala
Dukuh bisa menangkap isi pertemuan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada
warga masyarakat dengan baik. Seorang ketua RT (K.8.2.2015) mengatakan ―Kadang,
pak Dukuh niku mboten menyampaikan informasinya dengan cepat, dadine kula
mboten saged ndamel proposal bantuan…, gandeng saking pak dukuh mboten jelas dan
terlambat, nggih… pun…dst.‖ (Penlt.Impl.2015:27). Persoalannya adalah bagaimana
memberikan semangat, mencerdaskan, memupuk kepedulian dan kecakapan untuk
meningkatkan kinerja aparat. PKn dapat berperan memberikan kecakapan
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berkomunikasi antar personal yang terlibat di dalamnya, terutama etika dan seluk beluk
perkembangan teknologi berkomunikasi, dsb.
Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)
Pembentukan BPD
Terdapat perdedaan meknisme penetapan wakil-wakil anggota masyarakat
dalam BPD, yakni Pembentukan BPD dengan sistem pemilihan dan sistem
permusyawaratan. Proses pembentukan BPD di desa Tamantirto pada BPD periode I
berbeda dengan BPD periode II, Seorang anggota BPD (AS. 31 Nov 2012)
menjelaskan sbb:
BPD pada periode I dilakukan dengan cara pemilihan langhsung, yang
prosesnya dimulai dari warga mencalonkan, kemudian pencalonannya diterima panitia
kelurahan, diseleksi secara administrasi, kemudian bila telah memenuhi syarat
selanjutnya diserahkan kepada panitia tingkat dusun. Pada BPD yg baru, calon adalah
warga yang dicalonkan melalui musyawarah di tingkat dusun, yang disetujui dalam
musyawarah dusun kemudian diajukan/dipanggil ke desa, untuk ditanya
kesanggupannya. Ketentuan tentang calon anggota BPD, diperoleh dengan cara setiap
RT mengirim 7 orang yang dijagokan, kemudian dimunculkan 2 orang, dengan suara
terbanyak satu, dua, dan tiga. Jumlah anggota BPD II seluruhnya ada 11 orang. Proses
pembentukan BPD II (periode 2011-2013) melalui proses waktu yang cukup, dimulai 3
oktober 2011 hingga dilantiknya anggota BPD pada tanggal 4 Januari 2012. (Penlt
Impl.2015:29)
Pembentukan BPD di desa Tamantirto berjalan sesuai mekanisme aturan yang
berlaku. Persoalan yang timbul kemudian adalah menyangkut kesadaran politik warga
masyarakat. Sebagai ilustrasi, berikut pernyataan seorang anggota BPD (AS, 31 Nov.
2012) menjelaskan:
Diantara dua sistem cara pembentukan BPD masing-masing memiliki
kelebihan dan kekuragan. Cara pemilihan memilki kelebihan adanya semangat yang
tinggi untuk duduk dan menjalankan tugasnya karena ia mencalonkan diri (didasari
motivasi dan niatnya), sedang cara musyawarah, karena menjadi anggota BPD kerena
didorong-dorong oleh masyarakat pendukungnya. Sekalipun dapat ditemukan orang
yang benar-benar memiliki kompetensi sebagai anggota BPD, tetapi sering ditemui
kesulitan dalam hal pengaturan waktu untuk rapat-rapat karena alasan kesibukan
pekerjaan. Dari segi kecakapan dan kelancaran kerja terasakan BPD yang periode II ini
lebih baik. (Penlt.Impl.2015:30)
Kesulitan tak mudah diatasi, sehingga untuk menyelesaikannya perlu
ketegasan, dan akhirnya Ketua BPD pun memegangi suatu prinsip:
yang penting pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik dari segi material
maupun ketepatan waktu yang direncanakan. Tidak jarang rapat
diselenggarakan padsa malam hari karena alasan kesibukan-kesibukan
pekerjaan masing-masing anggota BPD. Menurut saya, sebenarnya etos kerja
BPD bukan semata ditentukan karena anggota-anggotanya dipilih langsung
atau cara musyawarah, tetapi bagi saya lebih penting pada proses dan hasil
kerja atau prestasinya (Penlt.Impl.2015:30).
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Ada pandangan lain, pembetukan BPD dengan cara musyawarah tak cukup
mewakili masyarakat. Seorang Ketua RT ((K, 2012) mengemukakan,
kalau penetapan anggota BPD menggunakan model musyawarah, seperti BPD
sekarang, anggota-anggota warga RT kami tidak akan pernah bisa menjadi
anggota BPD. Pada hal di RT saya banyak warga yang potensial memikirkan
kemajuan masyarakat. Ini disebabkan dalam musyawarah pedukuhan, yang
terdiri 10 RT, kami tak punya suara pendukung dari RT lain. Kampung kami
geografinya terpisah dari kampung lain. Masyarakat kampung ini hanya satu
RT. Dibanding dua kampung lainnya satu kampung ada yang 3 RT, ada yang 6
RT. Dalam rapat-rapat pedukuhan, dukungan RT-RT mengelompok berdasar
kampung, pasti suaranya akan lebih banyak, maka otomatis mereka
mengelompok sehingga lebih kuat dari pada kampung saya yang hanya satu
RT.(Penlt.Impl.2015:30)
BPD adalah lembaga legislatif yang berbasis kewilayahan, ―Anggota-anggota
BPD adalah wakil dari komunitas teritorial, yakni pedukuhan. BPD tidak mengenal
faksi-faksi atau pengelompokan politik‖ (AS.,31Nov2012). Harapannya adalah agar
tidak mudah terjadi pertentangan paham dan kepentingan politik antar anggota.
Peran/fungsi PKn tak ubahnya dengan persoalan yang dihadapi struktur pemerintah
desa lainnya. Bagi warga, perlu dimilikinya pengetahuan, sikap, dan partisipasi politik.
Kesadaran anggota BPD untuk berperan mewakili wilayah bukan atas nama golongan
perlu ditumbuhkan. Kesulitan keterwakilan menjadi anggota BPD pun bisa
diselesaikan dengan dengan kesepakatan dalam musyawarah, misalnya perlu adanya
penggantian antar waktu (PAW).
BPD bermitra kerja dengan Pemerintah Desa mengendalikan kebijaksanaan
pemerintahan desa. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang dibuat oleh
Pemerintah Desa (Lurah) dicermati atau dibahas oleh BPD. Artinya komunikasi antar
struktur pemerintahan dikembangkan sesuai mekanisme, dan mesti harus dilandasi
pengetahuan, kepedulian, dan kejujuran/obyektifitas dsb.
Menurut Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dibuat oleh Lurah Desa bersama
BPD. ―Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal
dari usul inisiatif BPD‖ (ps. 6), tetapi selama ini penyusunan Rancangan Perdes selalu
dilakukan oleh eksekutif, seorang aparat pemerintahan desa (M,12.4.14),
mengemukakan:
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dalam kenyataan
Raperdes selama ini disusun oleh Pamong/aparat pemerintah desa; (2) Raperdes
diajukan oleh Lurah desa; (3) Usulan berupa RPerDes diterima BPD untuk dipelajari;
(4) diadakan sidang BPD; (5) Hasil/keputusan BPD disyahkan oleh Ketua BPD dan
Lurah Desa; (6) selanjutnya naskah dikirim ke Bagian Pemerintahan Desa dan Biro
Hukum Pemda Kabupaten, untuk dievaluasi. (Penlt.Impl.2015:34)
Seorang aparat pemerintahan desa (R,4 2.2014), memberikan mengungkapkan:
Yang sering terjadi, pada awalnya ide dibicarakan secara informal oleh temanteman, kemudian dirasakan pentingnya sesuai dengan bidang/urusan masing-masing.
Kalau tentang pungutan, misalnya izin usaha, yang berkepentingan bidang ekonomi
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dan pembangunan, dsb, selanjutnya dikembangkan untuk menjadi draft rancangan
Perdes. Selanjutnya diadakan rapat kordinasi mengikutsertakan seluruh bidang/urusan
pemerintahan desa untuk menjadikan draft tsb lebih baik (Penlt.Impl.2015:36)
Dari uraian tentang proses/meknisme penyusunan Perdes diatas, para aparat
pemerintah desa memerlukan pengetahuan, dan kecakapan tentang kebijakan publik,
untuk memudahkan dalam menyusun Perdes yang baik, jelas memerlukan pengetahuan
dan kecakapan dalam kebijakan publik, yang itu semua menjadi fungsi dan substansi
PKn.
Simpulan
Substansi PKn bagi Aparat Desa dalam menghadapi tantangan Modernisasi
Politik mencakup banyak banyak segi, sejalan dengan keperluan untuk mengantisipasi
modernisasi dalam sistem politik aras desa. Perubahan struktur politik membawa
implikasi luas dan berpengaruh untuk terbenrtuk atau tidaknya kultur politik baru
dalam unit kesatuan masyarakat desa. Dari kajian atas fakta yang diperoleh, PKn
komunitas bagi aparat desa sangat diharapkan kehadirannya, terlebih ketika
dihadapkan pada arus modernisasi bidang sosial/politik. Dari pembehasa, dapat
diidentifiaksi sejumlah kompetensi berupa pengetahuan, sikap, dan kecakapan
kewarganegaraan yang diperlukan, antara lain:
1. Peningkatan pengetahuan aparat pemerintahan desa tentang berbagai peraturan
perundangan tentang Desa.
2. Mengembangkan pemikiran kritis, sikap-sikap kejujuran, kepedulian, keadilan,
semangat mengabdi, dsb. untuk memperkokoh kompetensi profesionalitas
sebagai aparat pemerintahan desa.
3. Peningkatan kemampuan berkomunikasi yang menjunjung etika dalam
hubungan antar aparat/pejabat pemerintahan, dengan warga masyarakat, dan
pihak-pihak lain.
4. Peningkatan pemahaman para aparat pemerintahan desa tentang prinsipprinsip, mekanisme, dan pemikiran kritis terhadap kebutuhan masyarakat
dalam rangka kebijakan publik
5. Pentingnya mengmbangkan pendidikan politik untuk aparat dan masyarakat
luas.
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DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BERBASIS GREEN CONSTITUTION DALAM MEMBANGUN KESADARAN
BERKONSTITUSI
Oleh
Susan Fitriasari, S.Pd, M.Pd1
Abstrak
Maraknya isu kerusakan lingkungan dilatarbelakangi pola konsumsi yang terus
menerus meningkat jumlahnya atas sumber-sumber alam/bumi, kini terungkap dalam
bentuk krisis-krisis yang berkelanjutan. Masyarakat global kini dituntut memiliki peran
dan tanggung jawab lebih besar untuk mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi
dan mencegah terjadinya kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih parah.
Melalui green constitution yang merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan
akademisi, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi mengingat pentingnya
prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan
terhadap lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peranan yang
strategis dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi generasi muda melalui
model pembelajaran PKn berbasis green constitution. Tujuan dari model ini adalah
berkembangnya kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, memilih
masalah untuk dipecahkan secara kelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan
masalah, mengidentifikasi kebijakan yang relevan, dan menyosialisasikan kebijakan
(konstitusi hijau) kepada masyarakat luas agar mendapat dukungan dan partisipasi
masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk membina peserta didik dalam memahami
hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, termasuk
didalamnya memahami konstitusi berkenaan dengan perlindungan lingkungan.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Green Constitution, kesadaran
Berkonstitusi
Pendahuluan
Dewasa ini, maraknya isu lingkungan yang merupakan bagian dari aspek fokus
pembangunan berkelanjutan di berbagai dunia telah dijadikan sebagai isu penting yang
perlu terus disosialisasikan di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi
pola konsumsi yang terus menerus meningkat jumlahnya atas sumber-sumber
alam/bumi, kini terungkap dalam bentuk krisis-krisis yang berkelanjutan. Bumi ini
kehilangan kawasan hutan tadah hujan yang terjadi setiap detik, akselerasi dalam
tingkatan kerusakan alam, lubang ozon yang makin menganga, kemungkinan atau
potensi pengrusakan pada keseimbangan alam yang menyebabkan bumi dapat
dijadikan ruang untuk kita hidup, semuanya menunjukkan terus meningkatnya derajat
konflik antara peradaban manusia dengan alam sekitar dan bahkan alam raya (Al Gore,
1992: 223). Masyarakat global kini dituntut memiliki peran dan tanggung jawab lebih
besar untuk mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi dan mencegah terjadinya
kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih parah.
1
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Merujuk pada Konstitusi Equador, bahwa ―Nature is subject to those rights given
by this Constitution and Law‖. Alam diharuskan tunduk kepada hak asasi manusia atas
lingkungan hidup. Artinya, alam dapat dibebani dengan kewajiban untuk tunduk
kepada hak orang. Tentu dengan penafsiran a contrario, berarti alam juga dapat
menyandang hak hukum dalam hubungannya dengan manusia (Asshiddiqie, 2009: 21).
Hal ini mengingatkan bahwa alam dan manusia sama-sama dapat dibebani dengan hak
dan kewajiban dalam lalu lintas hukum lingkungan. Istilah yang saat ini telah nampak
mendapatkan banyak perhatian yaitu istilah green constitution. Istilah ini telah
dikembangkan di Indonesia walau belum terdiseminasi dan dipahami secara luas.
Terminologi dan konsep green constitution merupakan fenomena baru di kalangan
praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan
para ahli hukum dan konstitusi mengingat pentingnya prinsip pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan
hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.
Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan „civic education‟ mengusung
pendidikan bernegara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau konstitusi yang secara implisit memuat pengajaran tentang bagaimana
warga Negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada.
Dalam ranah pendidikan kewarganegaraan, ilmu hukum menjadi salah satu bagian dari
disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan. Diharapkan perlu upaya internalisasi
pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan kewarganegaraan mampu mengajarkan
generasi muda untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang dan bagaimana upaya
manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui
ekosistem yang mendukung kehidupannya.
Berdasarkan kenyataan tersebut, pendidikan kewarganegaraan mempunyai
peranan yang strategis dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi generasi
muda. Hal ini dikarenakan salah satu misi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai
pendidikan politik, yakni membina peserta didik untuk memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, termasuk didalamnya
memahami konstitusi berkenaan dengan perlindungan lingkungan. Selain itu, materi
muatan konstitusi seperti organisasi Negara, hak-hak azasi manusia, cita-cita rakyat,
dan asas-asas ideologi Negara sangat relevan untuk memperkaya materi pendidikan
kewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran pendidikan
kewarganegaraan tersebut diperlukan upaya pengokohan dalam disiplin ilmu hukum
yang menegaskan pembelajaran konstitusi pada mahasiswa yang mampu menjadi
pelopor bagi masyarakat pada umumnya sehingga kontribusi mereka menjadi sangat
dinanti oleh kalangan akademisi, tokoh politik, dan masyarakat.
Green Constitution: Kajian Terminologi dan Praksis
Pada umumnya terdapat sejumlah terminologi dan konsep dalam berbagai
bidang yang terkait dengan kesadaran lingkungan hidup. Ada terminologi dan konsep
yang disebut green economy, green technology, green entrepreneurship, green
innovation, green marketing, green building, green architecture, green city, green
mining, green party, green politics, dan lain-lain. Semua terminologi dan konsep ini
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pada intinya menekankan pentingnya mengadopsi aspek lingkungan hidup (green)
dalam bidang-bidang tersebut.
Namun, ada satu terminologi dan konsep tentang green yang kini tampaknya
masih belum terdiseminasi dan dipahami secara luas, yaitu green constitution
(konstitusi hijau). Sejak tahun 1970-an, istilah tersebut sudah sering digunakan untuk
menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Pada
prinsipnya, green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan
ke dalam konstitusi melalui kenaikan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke
tingkat konstitusi. Di Indonesia, Profesor Jimly Asshiddiqie yang mencoba
mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep green constitution
tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul Green Constitution: Nuansa Hijau
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, green
constitution kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan
ekokrasi (ecocracy) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.
Dalam konteks Indonesia, green constitution dan ecocracy tercermin dalam
gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi
sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun
1945 memberikan basis konstitusional bagi green constitution. Kedua pasal ini sudah
mencerminkan sebagai konstitusi hijau dengan memberikan jaminan hak warga
negaranya berupa lingkungan yang bersih dan sehat dengan melakukan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, norma perlindungan
lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin
kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas
di Tanah Air yang mengetahui dan memahami tentang hal yang penting ini. Itulah
sebabnya diperlukan program untuk menyebarluaskan pengetahuan pemahaman
tentang green constitution dan ecocracy tersebut.
Adapun tuntutan reformasi pada tahun 1998 dengan salah satu agendanya yaitu
amandemen sampai kepada perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menghasilkan banyak rumusan pasal-pasal baru terutama terkait
dengan Hak Asasi Manusia. Isu lingkungan pun akhirnya menjadi salah satu Hak Asasi
Manusia yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa ―Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan‖.
Hal tersebut tentu memberikan dampak positif yang secara tidak langsung negara
berkewajiban untuk betul-betul melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat
untuk memenuhi hak warga negaranya.
Selain pasal tersebut, dalam pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa
―Perekonomian nasional diselenggarkan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional‖. Ditambahkan pula dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ―Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
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dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional‖.
Berdasarkan pada ketiga pasal tersebut, Indonesia sebenarnya telah
menerapkan konsep ecocracy yaitu kedaulatan lingkungan hidup atau ekosistem
dimana suatu pemerintahan mendasarkan kepemerintahannya secara taat asas pada
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ecologically
sustainable development). Gagasan ecocracy ini merupakan upaya untuk
mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalam konstitusinya
telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan pola dan arah
pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khusus melainkan
ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.
Oleh karena itu, dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-Undangan maka Pemerintah Indonesia wajib menyesuaikan seluruh
peraturan perundang-undangan di Indonesia agar menjadi peraturan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan. Tata urutan Peraturan perundang-undangan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang diatur dalam pasal 7 adalah sebagai
berikut: 1) Undang-undang Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; 3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4)
Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada tanggal 8 September 2009, DPR dan Pemerintah mengesahkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Terhadap Undang-Undang ini tentunya
banyak perubahan. Dari segi judulnya, jelas sudah berubah dengan ditambahkannya
kalusul kata perlindungan selain kata pengelolaan. Dalam pengelolaan lingkungan
hidup untuk mencegah kerusakan lahan perlu dilakukan penegakkan peraturan
perundangan-undangan untuk melindungi lingkungan hidup itu sendiri.
Sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam
membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan diatasnya dan
tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) Hidup
tentunya masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan teknis
Undang-undang tersebut dalam Peraturan pemerintah dan Peraturan presiden
hendaknya juga disesuaikan dengan UUPPLH yang baru agar tidak terjadi benturan
hukum karena masih mengacu pada UUPLH yang lama. Ranah politisi, akademisi, dan
praktisi hendaknya mampu melengkapi pelaksanaan teknis Undang-Undang yang telah
dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, tidak cukup sekedar terminologi melainkan kiat
implementasi yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat guna menjelma menjadi
payung praksis yang kuat dan patut menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.
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Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Green Constitution
dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang dapat
dioperasionalisasikan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki alternatif metode pembelajaran yang beragam
dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan
proses pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan, seyogyanya memiliki jatidiri:
diorganisasikan secara lintas bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang
bersifat partisipatif dan interaktif; isi dan prosesnya dikaitkan pada kehidupan nyata;
diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi
keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara
kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah
(Budimansyah, 2007: 29).
Lebih lanjut, Kerr (2004) menafsirkan Pendidikan Kewarganegaraan secara
luas : ―Citizenship education in its ideal form seeks to engage citizens in their
communities and schools by teaching them the skills necessary to effectively
participate in civil society. 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 (through schooling, teaching and
learning) in that preparatory process. Hal ini berarti Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan suatu proses mempersiapkan orang-orang muda untuk berperan dan
bertanggung jawab sebagai warga negara dan secara khusus peran pendidikan termasuk
di dalamnya (melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran) dalam proses persiapan
warga Negara tersebut.
Salah satu desain alternatif dalam pembelajaran hukum pada mahasiswa
Pendidikan Kewarganegaraan yakni Pembelajaran PKn Berbasis Green Constitution.
Pembelajaran ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang perlunya
perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan disemarakkan oleh upaya
mahasiswa sebagai agent of change dalam menyosialisasikan hukum lingkungan pada
masyarakat sekitar. Lulusan LPTK khususnya Pendidikan Kewarganegaran
memberikan jaminan pendidik yang matang dalam menyampaikan atau
mentransmisikan pengetahuannya untuk masyarakat sekitar terutama yang kurang
mengenal hukum. Posisi Pendidikan Kewarganegaraan jelas berbeda dengan Jurusan
Hukum murni sehingga pola transfer pengetahuan yang berbeda untuk masyarakat
awam menjadi peluang bagi pendidik PKn guna memajukan pendidikan baik formal
maupun informal.
Model ini merupakan hasil adopsi dan ramuan yang dikembangkan dan
didiseminasikan oleh Center for Civic Education melalui jaringan CIVITAS
International yakni Model We the People...Project Citizen. Model ini pada dasarnya
bertolak dari pendekatan Project John Dewey yang direkonstruksi sebagai social
inquiry project dan group investigation yang terfokus pada kajian dan partisipasi warga
negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, dalam
model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Green Constitution
mahasiswa sebagai warga Negara secara positif melakukan partisipasinya dengan ikut
aktif dalam berbagai kajian mengenai isu lingkungan dan bagaimana mahasiswa dapat
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mentransmisikan pengetahuan hukum lingkungan melalui model yang unik dan dapat
diikuti oleh masyarakat luas. Tujuan dari model ini adalah berkembangnya kemampuan
peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dipecahkan
secara kelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, mengidentifikasi
kebijakan yang relevan, dan menyosialisasikan kebijakan (konstitusi hijau) kepada
masyarakat luas agar mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat lainnya.

Gambar 1. Tahapan Kerangka Model Pembelajaran PKn Berbasis Green Constitution
Luaran yang diperlukan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana mahasiswa
dapat menjadi penyuluh yang aktif untuk masyarakat luas dalam menyuarakan
kebijakan lingkungan. Melalui cara itu mahasiswa akan semakin peka, tanggap, dan
kontributif terhadap proses sosialisasi kebijakan publik di lingkungannya. Kunci dari
model ini adalah proses kajian konstitusionalitas dari proses penerapan hingga
sosialisasi kebijakan publik itu. Strategi pembelajaran yang utama dalam model ini
adalah pemecahan masalah sosial terkait kebijakan publik secara kelompok dan
simulasi dengar pendapat (simulated public hearing) sebagai wahana psiko-pedagogis
untuk melatih keterampilan argumentasi secara terbuka, kritis, dan konstruktif melalui
cara bedah kasus yang secara umum dikenal dengan show-case (Bennet, 2005).
Kegiatan show case dalam kajian di kelas adalah memaparkan berbagai
temuan sosialisasi baik itu kendala atau pemecahan masalah yang dirasakan sehingga
mahasiswa dapat membangun kesadaran berkonstitusi melalui Pendidikan
Kewarganegaraan dapat dioperasionalisasikan secara efektif. Kesadaran berkonstitusi
warga negara diperlukan tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik
dalam bentuk peraturan perundang- undangan, kebijakan, maupun tindakan
penyelenggara negara (Gaffar, 2007).
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 (Winataputra, 2007).
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
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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
(Magnis-Suseno, 1975:25).
Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara
yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (constitutional literacy. Mahasiswa
yang telah melakukan pembelajaran PKn berbasis Green Constitution diharapkan dapat
meningkatkan kemelekkannya terhadap konstitusi dan mampu mengarahkan warga
negara lain untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.
Berbagai bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara melalui pembelajaran PKn
sebagaimana diuraikan di atas dapat terwujud jika didukung oleh berbagai faktor yang
mendorong terciptanya warga negara yang sadar berkonstitusi, salah satunya adalah
dengan pemahaman konstitusi mahasiswa yang baik.
Simpulan
Masyarakat global kini dituntut memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar
untuk mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi dan mencegah terjadinya
kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih parah. Alam dan manusia sama-sama
dapat dibebani dengan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum lingkungan. Maka,
diharapkan upaya internalisasi
pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan
kewarganegaraan mampu mengajarkan generasi muda untuk memenuhi kebutuhan
masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang
akan datang dan bagaimana upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan
dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya.
Pada prinsipnya, green constitution yakni melakukan konstitusionalisasi norma hukum
lingkungan ke dalam konstitusi melalui kenaikan derajat norma perlindungan
lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Terminologi dan konsep green constitution
merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang
isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi mengingat
pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan
perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam
peraturan perundang-undangan.
Salah satu desain alternatif dalam pembelajaran hukum pada mahasiswa
Pendidikan Kewarganegaraan yakni Pembelajaran PKn Berbasis Green Constitution.
Pembelajaran ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang perlunya
perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan disemarakkan oleh upaya
mahasiswa sebagai agent of change dalam menyosialisasikan hukum lingkungan pada
masyarakat sekitar. Tujuan dari model ini adalah berkembangnya kemampuan peserta
didik dalam mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dipecahkan secara
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kelompok, mengidentifikasi dan memilih pemecahan masalah, mengidentifikasi
kebijakan yang relevan, dan menyosialisasikan kebijakan (konstitusi hijau) kepada
masyarakat luas agar mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat lainnya. Hal ini
dilakukan karena salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai
pendidikan politik, yakni membina peserta didik untuk memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya
memahami konstitusi (melek konstitusi).
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URGENSI PENDIDIKAN POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN
oleh
Triwahyuningsih
Pendahuluan
Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tidak akan terbentuk dengan
sendirinya. Namun, di lain pihak sistem demokrasi itu juga tidak bisa dipaksakan dari
luar atas suatu masyarakat atau suatu bangsa. Demokrasi dalam suatu masyarakat dapat
ditumbuhkan seirama dengan pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan learning process,
yang tumbuh berkembang secara bertahap menuju suatu kematangan demokrasi
(Zamroni, 2013 : 32-33).
Menurut Azyumardi Azra (2003: 17) kebutuhan mendesak bagi bangsa dalam
membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa alasan. Pertama, meningkatnya
gejala dan kecenderungan political literacy, tidak melek politik dan tidak
mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara.
Kedua, meningkatnya political apathism yang ditunjukkan dengan sedikitnya
keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara
yang cerdas secara intelektual, emosional dan social, memiliki keadaban demokratis
dan demokratis berkeadaban merupakan tuntutan dan keniscayaan.
Menurut Yudi Latif (Kompas 16 Maret 2015) perwujudan demokrasi
permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham
perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan ( yang berorientasi keadilan
social) tercegat oleh hambatan-hambatan cultural, institusional dan structural. Secara
cultural , politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etik
mengalami kemunduran. Pada tingkat institusional demokrasi yang ingin memperkuat
daulah rakyat justru memperkuat segelintir orang. Demokrasi yang mestinya
mengembangkan partisipasi dan kepuasan dan daulat rakyat justru mengembangkan
ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat. Pada
tingkat structural , kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi ―liberal‖
tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi social-ekonomi masyarakat
Indonesia justru dapat melemahkan demokrasi.
Hasil survai Kompas ( 15 Juli 2013 : 40) tentang ― Pemilu di mata Pemilih
Pemula‖ sebanyak 46,67 % jarang berbicara terkait politik. Mayoritas menganggap
politik sebagai pembicaraan yang kurang menarik, topic pemilu hanya terdengar
sayup-sayup. Para pemilih pemula itu belum paham soal pemilihan umum. Padahal
Proklamator kita , Bung Karno sejak lama menempatkan kaum muda sebagai bagian
penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena mereka adalah pemegang
estafet kepemimpinan bangsa dan Negara.
Tingginya tingkat partisipasi pemilih dijadikan indikator keberhasilan pemilu.
Demokrasi di Indonesia menurut Olle Tornquist dan Kristian Stokke sebagaimana
dikutif oleh Lucy Djani ( Kompas 11 Maret 2014: 7), mengalami defisit akibat
lemahnya representasi politik. Buruknya relasi antara pemilih dan politikus membuat
kualitas demokrasi di Indonesia rendah secara substansial.
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Urgensi Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik adalah sebuah
proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini , para
anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbolsimbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah,
pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik sebagai proses dialogis antara
pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka
pemahaman , penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma, symbol politik yang
dianggap ideal dan baik ( Ramlan Surbakti, 1999:117).
Pendidikan Politik ( political education, political socialization, citizenship
training) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat
dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Jika dikaitkan dengan
faham kedaulatan rakyat atau demokrasi , maka rakyat harus mampu menjalankan
tugas-tugas partisipasi. Di dalam negara demokrasi , idealnya rakyat dididik secara
kontinu berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di negara tersebut. ( Rusadi
Kantaprawira, 1977: 54).
Almond dan Coleman menulis fungsi pendidikan politik ― yang ada dalam
setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang
menyebabkan kita bertanya‖ bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke
arah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang
berbeda-beda ( Rusadi Kantaprawira, 1977: 56).
Adanya petugas-petugas politik yang berkualitas tinggi hampir selalu
merupakan hasil dari pendidikan politik. Sebagaimana dikemukakan Rusadi
Kantaprawira (1977: 55):
―Datangnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas
tidak semata-mata
merupakan mitos. Dengan demikian masyarakat luas perlu terus ditingkatkan
pengetahuan politiknya, agar dapat menjadi insane-insan politik yang sadar
atas peranannya, mengetahui hak-haknya dan mempunyai tanggungjawab.
Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal-hal yang baik/
konstruktif dan meninggalkan hal-hal yang buruk berdasarkan konsepsinya
terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar
sumber –sumber kekayaan rohani (spiritual resources) yang dimilikinya.
Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik, sedemikian rupa harus merata
ke semua lapisan masyarakat baik vertical maupun horizontal. Dengan
demikian, pengetahuan politik tidak semata-mata merupakan monopoli dari elit
saja, walaupun seringkali elit merupakan elemen penggerak yang vital‖
Hendak ke mana masyarakat dididik tentang pemikiran-pemikiran politik,
masalah-masalah politik, daya tanggap politik sangat erat kaitannya dengan
kebudayaan politik dan orientasi-orientasi politik Menampilkan budaya politik
partisipan sangat penting, sebab akan berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan
kehidupan demokrasi yang nyata atau demokrasi tidak terbatas wacana. Dalam
kenyataan meskipun suatu negara menganut sistem politik demokrasi , seperti
Indonesia tidak serta merta kemudian kehidupan politiknya demokratis. Apabila dikaji
factor kendalanya antara lain, belum berkembangnya budaya politik partisipan
Seperti dikatakan Aristoteles filosof politik dan Bryce ilmuwan politik yang
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mendalami demokrasi , intinya mereka sepaham bahwa demokrasi itu dilanjutkan dan
dipertahankan oleh warga negara yang aktif dalam urusan politik dan penyebaran
informasi yang tinggi mengenai masyarakat serta memiliki tanggung jawab politik
yang tinggi. (Cholisin, 2013 : 9). Almond dan Verba menyebutkan budaya politik yang
demoktaris, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung
terbentuknya sebuah sistem politik yang demoktarik dan stabil. Budaya politik yang
demokratik ini menyangkut ― suatu kumpulan sistem keyakinann, sikap, norma,
persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Keyakinan akan
kemampuan seseorang merupakan kunci bagi sebuah sikap politik , dan keyakinan
akan kemampuan tersebut merupakan kunci bagi terbentuk dan terpeliharanya
demokrasi. Artinya, warga negara mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki
kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan. Kosekuensi selanjutnya
adalah, kalangan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memperhatikan
kepentingan warga masyarakat. Kalau tidak demikian, warga masyarakat akan
mengalami deprivasi, sehingga mereka menjadi kecewa dan meninggalkan pemerintah.
Masyarakat tidak akan memilih pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya,
kalau warga masyarakat merasa kompeten untuk terlibat dalam proses politik,
implikasinya adalah peranan pemerintah dallam penyelenggaraan negara menjadi
sangat dominan. Rakyat menjadi sasaran dan objek kebijaksanaan pemerintah yang
dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Afan Gaffar (2004:101) .Di sinilah
pentingnya menampilkan peran serta budaya politik partisipan bagi setiap warga
negara, agar pemerintah terkontrol dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan
kepentingan rakyat.
Menampilkan peran serta budaya politik partisipan atau peran warga negara
dalam kehidupan politik, dapat dilakukan pada tingkat makro politik (Pemerintahan
tingkat nasional) dan mikro politik (pemerintahan lokal) seperti pada pemerintahan
desa, kecamatan , kabupaten, provinsi dll. Wujud partisipasi itu misalnya mengkritisi
suatu kebijakan, melakukan negosiasi dengan lembaga berwenang, melakukan upaya
penekanan lewat unjuk rasa dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama.
Dalam budaya politik partisipas ada unsure kepatuhan terhadap norma, peraturan yang
berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan bahwa partisipasi untuk mengkritisi,
memecahkan berbagai masalah kehidupan politik disertai tanggung jawab Tanggung
jawab itu dapat diwujudkan apabila dalam penerapannya budaya politik partisipan
sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila (Cholisin, 2013 : 10). Nilai-nilai
tersebut, antara lain :
a. Religious (bukan sekuler)
b. Bhineka Tunggal Ika (Pluralisme);
c. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Kebangsaan;
d. Ciri kekeluargaan;
e. Gotong Royong;
f. Musyawarah;
g. Cinta kemerdekaan;
h. Cinta tanah air;
i. Cinta persatuan dan kesatuan;
j. Semangat solidaritas.
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Lebih lanjut Cholisin, (2013 :10) menuliskan bahwa orang yang berbudaya
politik partisipan juga memiliki ciri khas percaya diri untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah. Dengan demikian setiap warga negara dapat menampilkan peran serta
budaya politik partisipan dallam bentuk :
a. Peran aktif, yakni memberikan masukan, mengkritisi kebijakan public;
b. Peran psif, mematuhi kebijakan pemerintah;
c. Peran positif, yakni meminta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya supaya sebagai warga negara dapat hidup sejahtera;
d. Peran negative, yakni menolak segala bentuk intervensi pemerintah yang
berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah urusan pribadi
(privasi).
Selanjutnya, berikut contoh konkrit bentuk penampilan peran serta atau
penerapan budaya politik partisipan oleh warga negara :
 Memberikan masukan dalam pembuatan Perdes, Perda,PP, UU dan
amandemen konstitusi;
 Memberikan kritik (menunjukkan kebaikan dan kelemaha ) dari Perdes, Perda,
Kepres, PP, UU dan amandemen konstitusi dalam upaya perubahan dan
perbaikan;
 Mematuhi Perdes,Perda, Kepres, PP,UU, UUD;
 Menolak berbagai perlakuan pemerintah , kebijakan pemerintah yang bersifat
intervensi hak-hak privasi atau berakibat tereksploitasinya hak-hak warga
negara.
Menurut Alfian dikutip oleh Cholisin (2013 : 4) oleh ada dua factor yang
memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang,
yaitu sampai berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik, yaitu factor emosionalpsikologis yang berasal dari hatinya, kedua factor rasio yang berasal dari otaknya.
Seseorang akan menerima nilai-nilai Pancasila bilamana kedua factor itu terpenuhi
secara memuaskan, yaitu baik secara emosional-psikologis hatinya menerima nilainilai itu, sebagai cocok, dengan dirinya, maupun secara rasional akal sehat otaknya
juga mmenerimanya sebagai sesuatu yang sesuai dengan dirinya.
Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik dapat diselenggarakan
melalui:
1. Bahan-bahan yang dapat dibaca(readable, legible) seperti surat kabar, majalah dan
lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum;
2. Siaran seperti radio yang dapat didengan (audable) dan televise serta film yang
dapat dilihat dan didengar (bersifat audio visual)
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti di masjid, gereja
serta pendidikan formal dan nonformal. (1977: 56).
4. Berkembangnya teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk
menambah wawasan tentang pengetahuan politik, seperti melalui internet, web
dengan berbagai variasinya yang sifatnya on line.
Demokrasi Berkeadaban
Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem
bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah
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menjadikan demokrasi sebagai sas yang fundamental.; kedua, demokrasi sebagai asas
kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk
menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Azyumardi Azra, 2003 :
109-110).
Pengertian demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis)
dan istilah (terminologis). Secara etimologis ―demokrasi‖ terdiri dari dua kata yang
berasal dari bahasa Yunani yaitu ―demos‖ yang berarti rakyat atau penduduk suatu
tempat dan ―cratein‖ atau ―cratos‖ yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara
bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana
dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat. (Azyumardi Azra, 2003: 110).
Sementara itu jika ditelusuri dari sisi terminologis terdapat beberapa ahli yang
mendefinisikan demokrasi, diantaranya yaitu pendapat Sidney Hook yang dikutip oleh
Azyumardi Azra (2003: 110) menyatakan bahwa ―demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung
atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa‖. Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter
dan Terry Lynn Karl, ―demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana
pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik
oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan
kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih‖ (Azyumardi Azra, 2003:
110). Dan menurut pendapat Henry B. Mayo yang dikutip oleh Miriam Budiardjo
(2009 : 117) menyatakan bahwa:
―sistem politik yang demokratis merupakan suatu sistem yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik.‖
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu
sistem pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah diambil atas dasar
kesepakatan bersama dan prinsip kesamaan politik.
Menurut Asyumardi Azra ( 2003: 79-80) , untuk membangun tatanan
masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah
memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi
warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut :
a. Rasa hormat dan tanggung jawab;
b. Bersikap kritis;
c. Membuka diskusi dan dialog;
d. Bersikap terbuka;
e. Rasional;
f. Adil
g. Jujur
Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap
dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan
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menampilkan sosok warga negara otonom yakni mampu mempengaruhi dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara mandiri. Lebih lanjut Asyumardi
Azra (2003: 81-82) Sebagai warga negara otonom, warga negara mempunyai
karakteristik lanjutan , yaitu :
a. Memiliki kemandirian, tidak mudah dipengaruhi, dimobilisasi, teguh pendirian,
dan bersikap kritis pada segenap keputusan politik;
b. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara;
c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi;
d. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang
santun;
e. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat Tidak ada
demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi. Karena itu, warga negara yang
otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional
yaitu :
5. Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (culture of law)
6. Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law
making)
7. Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsive(content of law
8. Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggungnjawab.
Pada sisi lain Yudi Latif ( 2012 : 475) mengatakan bahwa :
― Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis,
melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita
nasional.Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekedar alat teknis, pada
dasrnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun
dictator proletariat, yakni sekedar alat untuk mencapai bentuk masyarakat
yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalis, sosialistis maupun yang lain.‖
Selanjutnya dijelaskan Yudi Latif (2012 : 475-476) bahwa demokrasi kita
adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat Pancasila,
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran
demokrasi di Indonesia, yaitu :
1) kerakyatan (daulat rakyat);
2) permusyawaratan(kekeluargaan);
3) hikmat kebijaksanaan
Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan
member jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan
memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi
paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekluargaan dari
pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya ―kesederajatan/persamaan
dalam perbedaan‖
Cita hikmat kebikjasaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki
oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.Karena itu demokrasi
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Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan
secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila. Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini
dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsesual, dan komitmen keadilan yang
dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah
kekuasaan dikendalikan oleh ―mayorokrasi‖ dan ―minorokrasi‖.
Dalam demokrasi permusyawaratan, sesuatu keputusan politik dikatakan benar
jika memenuhi setidaknya 4 prasyarat; a). Didasarkan pada asas rasionalitas dan
keadilan bukan hanya berdasarkan subyektifitas ideologis dan kepentingan b).
Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang bukan demi kepentingan perorangan
atau golongan c). Berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek
melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negative) d).
Bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pihak (minoritas
terkecilpun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa
dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.
Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat
minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi
dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan
persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi dan konsesus secara bermutu
dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan,
sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal dan
bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar itu, pemungutan suara
(voting) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itupun masih harus
menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dalam demokrasi
permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna subtantifnyasejauh tidak disertai
kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat
kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan
nilai-nilai keadilan (Yudi Latif, 2012 : 477-480).
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PENERAPAN PEMBELAJARAN PERADILAN SEMU UNTUK MEMAHAMI
KONSEP HUKUM DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Pkn)
Oleh
Winarno1
Abstrak
Pemahaman konsep hukum dalam pembelajan PKN benar-benar dapat terealisasi
secara maksimal tanpa ada rasa jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran. Pada
akhirnya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku
hukum akan baik sehingga kesadaran hukum siswa sebagai generasi penerus bangsa
akan menjadi baik. Sehingga ungkapan ―tegakkanlah hukum walaupun langit runtuh‖
benar-benar akan terwujud dengan mendasarkan kepada kebenaran dan keadilan.
Kata kunci: Penengakan Hukum, Kesadaran Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan,
Pendahuluan
Ungkapan ―tegakkanlah hukum walaupun langit runtuh‖. Adagium ini
mengisyaratkan begitu pentingnya hukum ditegakkan dalam kondisi apapun.
Penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan tidak hanya untuk membuktikan
bahwa pemerintah peduli terhadap penegakan hukum, tetapi yang lebih penting adalah
untuk menciptakan kepastian hukum di segala bidang.
Keadaan tersebut bisa diwujudkan jika warga negara sudah sadar hukum atau
sadar berkonstitusi. Kesadaran berkonstitusi warga negara tidak lahir dengan
sendirinya, tetapi harus dibina dan ditumbuhkan. Dalam perspektif hukum, untuk
menumbuhkan kesadaran berkonsitusi warga negara dapat dilakukan melalui dua cara,
yaitu; 1) identifiying constitutional norms and specifying their meaning; dan 2)
crafting doctrine or developing standards of review (fallon, 2001:37-38). Hal tersebut
menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan
pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi
materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi warga negara untuk
dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan berwarga negara,
berbangsa dan bernegara.
Persoalan yang terjadi di masyarakat pada saat ini khususnya generasi muda
adalah begitu rendahnya kesadaran hukun atau kesadaran berkonstitusi sehingga
penegakan hukum masih jauh dari angan-angan. Fakta tersebut bisa dibuktikan masih
rendahnya pemahaman siswa selaku generasi muda terhadap konsep hukum yang
masih bersifat sederhana. Siswa lebih banyak tidak bisa menjawab apa itu hukum, apa
tujuan hukum, siapa yang membuat hukum, sanksi apa yang harus didapatkan bagi
orang yang melanggar hukum. Pertanyaan sederhana yang demikian masih banyak
siswa yang belum bisa menjawab dengan benar, sehingga tidak mengherankan
kesadaran hukum para generasi muda khususnya para siswa masih sangat rendah.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pendidikan tentang konsep hukum
yang paling sederhana perlu lebih ditingkatkan dan diperlukan inovasi pembelajaran
1
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yan efektif dan efesien sehingga diharapkan para siswa mampu memahami konsep
hukum dengan baik tanpa merasa bosan dan terbebani dalam menerima materi
pembelajaran tentang hukum. Disinilah peran guru mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dituntut untuk mampu mengatasi tantangan tersebut, pembelajaran
tidak monoton disampaikan dengan cara-cara yang konvensional melainkan dikemas
sedimikian rupa agar para siswa merasa senang sekaligus terlibat langsung dalam
proses pembelajaran yang pada akhirnya konsep tentang hukum akan muncul dari
pemikiran mereka setelah para siswa melakukan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan (PKN) menekankan pada empat prinsip utama
yang harus menjadi patokan dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran PKN di
sekolah, yaitu sebagai berikut:
1) Bukan Indoktrinasi politik, sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari
pemerintahan yang berkuasa. PKN seharusnya menjadi bidang kajian
kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan
proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku
pembangunan bangsa yang bertanggung jawab.
2) PKN mengembangkan state of maind, pembangunan karakter bangsa merupakan
proses pembentukan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKN
memusatkan perhatian pada pengembangan kecerdasan (civic intelegence),
tanggung jawab (civic responbility), dan partisipasi (civic participation) dalam
kedudukannya sebagai warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai
dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan dan
penalaran, pengembang kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga
negara agar mereka ikut serta dalam memikirkan untuk pemecehan permasalahan
lingkungan. Kecakapan analitis diperlukan dalam sustu sistem politik, kenegaraan,
dan peraturan perundangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan lebih
realstis dan berada dalam koridor sistem politik dan hukum yang berlaku.
3) PKN adalah proses pencerdasan, pendekatan mengajar seperti menuangkan air
ke dalam gelas (watering down) seharusnya ditinggalkan dan diubah menjadi
pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan
nalar dan logika. PKN membelajarkan siswa agar mereka memiliki kepekaan sosial
memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara cerdas. Dari proses itu
siswa diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial
dan spiritual yang tinggi sehingga memiliki kepekaan dan kemampuan untuk
memecahkan permasalahan sosial dalam masyarakat.
4) PKN sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis tidak
mungkin dikembangkan hanya melalui mengajar demokrasi (teaching democracy)
akan lebih menekankan pada penerapan cara hidup berdemokrasi (doing
democracy) sebagai modus terpenting dalam pembelajaran PKN. Melalui
penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa hanya
dengan cara hidup yang demokratis sebagian besar permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipecahkan. (Ace Suryadi, 2001)
Lulusan yang mampu bertasipasi secara cerdas dengan ditunjang pemahaman
konsep teori pembelajaran yang mumpuni teraplikasikan ke dalam wujud perilaku yang
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baik dan bermanfaat bagi masyarakat adalah tujuan akhir pendidikan.
PKN harus mampu melahirkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung
jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karenanya proses pembelajara
PKN harus dikemas dengan penekanan-penekanan dan memperhatikan prinsip utama
PKN.
Konsep Kesadaran Hukum
Untuk memahami kesadaran hukum, terlebih dulu dikemukakan arti
kesadaran, karena menurut Marzuki (1995:100) ―kasadaran hukum (recht bewustzijn)
hanya dapat tumbuh di dalam diri pribadi manusia (homosapien) yang berada dalam
keadaan sadar (conscious state)‖. Rumawas (Marzuki, 1995:52) menjelaskan keadaan
sadar sebagai ―keadaan terjaga dan wasapada, yang menjadikan seseorang akan
bereaksi sepenuhnya serta adekuat terhadap rangsang visual, audiotoris atau rangsang
sensibel‖. Sementara itu, Satyanegara (1987:98) mengemukakan bahwa: ―Kesadaran
adalah keadaan di kala manusia dapat mengenali dirinya sendiri mampu membedakan
diri dari lingkungan sekitar serta dapat memberikan reaksi atau rangsangan terhadap
yang diterima, bahkan bisa melakukan aksi sesuai dengan yang dikehendaki sebagai
tindakan berwaspada‖.
Poedjawijatna (1986:27) menjelaskan bahwa, ―kesadaran sebagai
kemampuan mengeluarkan pikiranya atau daya menundukkan atau mengambil
keputusan‖.
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 SM) dalam pameonya mengatakan “ubi
societas ibi ius”, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Setiap masyarakat
pasti memiliki hukum. Begitu pula menurut Friedrich Carl von Savigny yang dikutip
Roestandi (1992:96) bahwa kehidupan hukum itu memiliki dua segi, yaitu politis dan
teknis. Hukum bercorak politis karena merupakan pencerminan kenyataan-kenyataan
dari suatu struktur masyarakat tertentu (volksgeist). Hukum bercorak teknis, karena
kenyataan-kenyataan itu dirumuskan serta diolah secara teknis oleh para ahli hukum.
Pendapat Ernst Utrecht dikutip Kansil (1986:38) menyebutkan ―hukum
adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan laranganlarangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu‖.
a. Unsur-unsur hukum adalah:
1) peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;
2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3) peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa;
4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tegas.
b. Ciri-ciri hukum
1) Adanya perintah dan/atau larangan.
2) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati.
c. Tujuan hukum
1) Menurut Apeldoorn untuk mengatur tata tertib masyarakat, secara damai dan
adil.
11. Menurut Prof. Mr. J. van Kan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia
supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
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3) Menurut Utrecht, bertugas menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
4) Menurut Ernst Mochtar Kusumaatmadja, adalah terpeliharanya dan
terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban (1999;50).
d. Sifat hukum
Hukum yang mengatur (hukum pelengkap), yaitu hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum yang memaksa yaitu hukum
yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
Menurut Soerjono Soekanto (Budimansyah 2008:8), ―kesadaran hukum
merupakan suatu penilaian hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada‖. Jadi,
kesadaran hukum merupakan suatu penilaian seseorang terhadap hukum (hukum
positif atau hukum yang dicita-citakan), apakah hukum tersebut baik atau tidak baik,
atau apakah hukum itu adil atau tidak adil.
Selanjutnya Achmad Sanusi (Budimansyah 2008:8) mengartikan kesadaran
hukum secara luas yaitu sebagai ―potensi‖ memasyarakatkan dan membudayakan
dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat value-laden dan
interest-laden dengan orientasi dan kecenderungnnya sesuai dengan kriteria dan
standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun dan kebutuhan-kebutuhan langsung.
Dalam masyarakat selalu terjadi keterkaitan kerjasama dan pembenturan sistem nilai
dan kepentingan dan juga kesadaran hukumnya.
Menurut Achmad Sanusi, kesadaran hukum itu bersifat relatif dalam isinya
maupun kekuatannya terhadap waktu dan tempat, ia berlangsung dalam proses
pembentukannya, perkembangannya dan kestabilannya untuk kemudian berubah
dengan pembaharuan lagi.
Kesadaran hukum berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap
orang lain. ―kesadaran akan kewajiban tidak semata-mata berhubungan dengan
ketentuan undang-undang saja, tapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Kesadaran
hukum mengandung sikap teposeliro atau toleransi‖ (Mertokusumo, 1981:145).
Representasi teoritik dari data empirik yang bertujuan mengajukan
pemahaman dengan menunjukkan hubungan-hubungan dan interaksi-interaksi yang
bermakna mengenai kesadaran hukum secara terus menerus melalui pendidikan
kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk watak individu yang sadar hukum
dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, teratur, sejahtera adil dan makmur
dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI 1945.
Simpulan
Penerapan pembelajaran peradilan semu dalam Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan salah satu cara yang mampu membawa siswa untuk dapat memahami
konsep hukum secara mendalam tanpa merasa jenuh karena siswa dilibatkan langsung
dalam proses pembelajaran tersebut. Peradilan semu adalah proses berperkara dalam
persidangan, keseluruhan proses peradilan dari mulai proses awal berperkara yang
dimulai proses penuntutan sampai dengan proses pemberian sanksi kepada terpidana
dalam proses persidangan. Proses tersebut dilakukan dalam ruang sidang yang telah
dikondisikan oleh para siswa ssesuai dengan tingkatan dalam peradilan (Pengadilan
Negeri, Pengadialn Tinggi, Mahkamah Agung) dimana siswa berperan menjadi pihak-
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pihak yang ada dalam proses persidangan. Rambu-rambu peradilan semu didasarkan
pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dengan demikian pemahaman konsep hukum dalam pembelajan PKN benarbenar dapat terealisasi secara maksimal tanpa ada rasa jenuh dan bosan dalam proses
pembelajaran. Pada akhirnya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap
hukum, perilaku hukum akan baik sehingga kesadaran hukum siswa sebagai generasi
penerus bangsa akan menjadi baik. Sehingga ungkapan ―tegakkanlah hukum walaupun
langit runtuh‖ benar-benar akan terwujud dengan mendasarkan kepada kebenaran dan
keadilan.
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PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA MENYADARKAN
WARGANEGARA AKAN HAK DAN KEWAJIBAN
Oleh
Yunisca Nurmalisa
Abstrak
Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antar warganegara dan
negaranya, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada
nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan
wawasan kesadaran bernegara. Identitas pribadi warganegara yang bersumber dari
civic culture perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai
bentuk dan latar. Elemen civic culture yang paling sentral dan sangat perlu
dikembangkan adalah civic virtue. Civic virtue merupakan domain psikososial individu
yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu civic dispositions dan civic
commitments. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga
Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negra,
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridikasi
nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kata kunci:Peran PKn, Civic Culture, Kesadaran Hukum
Pendahuluan
Setiap warga negara dituntut untuk dapat berguna bagi bangsa dan negaranya,
serta dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu
diperlukannya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang
berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai miral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai
budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan
hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antar warganegara dan
negaranya, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada
nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan
wawasan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air
yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Subhan dan Asep (2011;10) ―Landasan penting dari sebuah
bangunan pengetahuan imiah adalah landasan aksiologis. Artinya adakah fungsi atau
manfaat akademisdan praktis dari pengetahuan tersebutbagi setiap orang yang endak
mengkajinya‖. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah
maka tidak terlepas dari landasan tersebut. Salah satunya dilihat dari kompetensi yang
diharapkan serta diwujudkan ketika Pendidikan Kewarganegaraan dipelajari dan
diajarkan.
Ada tiga kompetensi dasar yang diharapkan, yakni pertama civic knowledge.
Kompetensi ini merupakan kemampuan dan kecakapan penguasaan pengetahuan yang
terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan; kedua, civic attitude, yakni
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kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan,
kesepakatan sosial, dan kebersamaan; dan ketiga, civic skill yakin kemampuan dan
kecakapan mengartikulasikan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisispasi
dalam penyelenggaraan demokrasi dan kebijakan publik. Pada kompetensi ketiga ini
menekankan pada perilaku kritis dan partisipatoris.
Pendidikan Nilai sebagai Esensi PKn
Dalam pengertian generik, konsep dan proses pendidikan merupakan proses
yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam
interaksi dengan lingkunganya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi
kehidupan dengan baik, dalam arti selamat di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu tepat
sekali dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar yakni
menggembangkan individu dan masyarakat yang “smart dan good ‖ (Lickona,
1992:6). Konsepsi tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain
adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas (smart)dan baik (good).
Secara elaboratif dimensi tujuan ini Bloom dkk (1962) dirinci menjadi tujuan
pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan
dan pengertian, nilai dan sikap pengetahuan dan pengertian, nilai, dan sikap, dan
keterampilan psikomotorik.
Bagaimanakah Civic Culture Dikembangkan Sebagai Paradigma Dasar Civic
Education?
Secara teoritik, konsep civic culture atau budaya Pancasila untuk Indonesia,
terkait erat pada perkembangan democratic civil society atau masyarakat madaniPancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi,
dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain
sebagai individu yang merdeka dan sama tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus
dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sivil yang
demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk
melahirkan warganya. Karena itu pula negara harus mempunyai komitmen untuk
memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua
individu secara sama.
Antara civic culture dengan political culture satu sama lain memiliki saling
ketergantungan (interdependence). Di satu pihak civic culture memberi kontribusi
dalam membangun identitas kewarganegaraan atau ke-Indonesiaan setiap warga
negara, termasuk para pelaku politik dalam berbagai latar. Dengan demikian prilaku
politik dari para pelaku politik seperti anggota dewan perwakilan rakyat, para pejabat
negara dan organisasi non-pemerintah secara substantif dan praksis menggambarkan
karakter ke Indonesiaan, bukan karakter komunitarian suku, agama, golongan dan
partai politik. Di lain pihak, political culture memberi kontribusi dalam membangun
konteks sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang memungkinkan warga negara baik
secara perseorangan maupun kelompok mau dan mampu berpartisipasi secara cerdas
(intelligent) dan bertanggungjawab (responsible) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Identitas pribadi warganegara yang bersumber dari civic culture perlu
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dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar.
Elemen civic culture yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah civic
virtue. Yang dimaksud dengan civic virtue adalah ...the willingnes of the citizen to set
aside private interests and personal concerns for the sake of the common good
(Quiley,dkk,1991:11) atau kemauan dari warganegara untuk menempatkan kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi. Civic virtue merupakan domain psikososial individu
yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu civic dispositions dan civic
commitments. Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley,dkk (1991:11) yang dimaksud
dengan civic dispositions adalah .... those attitudes and habit of mind of the citizen that
are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system
atau sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi
sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan
civic commitments adalah ....the freely –given, reasoned commitments of the citizen to
the fundamental values and principles of constitusional democracy atau komitmen
warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip
demokrasi konstitusional. Kedua unsur dari civic virtue tersebut diyakini akan mampu
menjadikan proses politik berjalan secara efektif untuk memajukan the common good
atau kemaslahatan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide
fundamental dari system politik termasuk ....protection of the rights of the individual”
atau perlindungan hak-hak azasi manusia (Quiley, dkk,1991:11) proses politik yang
berjalan dengan efektif untuk memajukan kepentingan umum dan memberi kontribusi
berarti terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk di dalamnya
perlindungan terhadap hak-hak individu itu adalah ciri kehidupan politik yang ditopang
kuat oleh civic culture.
Hak Dan Kewajiban Warga Negara
 Pengertian Warga Negara dan Penduduk
Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara merdeka adalah harus ada wilayah
tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini
merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tidak mungkin suatu Negara berdiri
tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, namun bila Negara itu tidak memiliki
pemerintahan yang berdaulat secara rasional, maka Negara itu belum dapat disebut
sebagai Negara merdeka.
Menurut Ani S. Rahayu (2014:109) ―Warga Negara adalah rakyat yang
menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan
Negara‖. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga Negara
mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga
Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh
Negara.
Dalam hubungan internasional disetiap wilayah negara selalu ada warga
Negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga Negara adalah
penduduk suatu Negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena
mungkin seorang asing. Penduduk suatu Negara mencakup warga negara dan orang
asing yang memiliki hubungan berbeda dengan negara. setiap warga negara
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mempunyai hubungan yang tak putus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri.
Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal
diwilayah Negara tersebut.
Menurut UUD 1945, Negara melindungi segenap penduduk, misalnya dalam
pasal 29 ayat (2) disebutkan ―Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu‖. Di bagian lain UUD 1945 menyebutkan hak-hak khusus bagi
warga negaranya, misalnya dalam pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan ―tiap-tiap warga
Negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‖ dan dalam
pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan ―tiap-tiap warga Negara berhak mendapat
pengajaran‖.
 Hak dan Kewajiban Bela Negara
Pengertian
Menurut Ani S. Rahayu (2014:112) ―Pembelaan Negara atau bela Negara
adalah tekad, sikap, dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan
berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa
dan bernegara‖. Bagi warga Negara Indonesia, usaha pembelaan Negara dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara
Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada
UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.
Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga
Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negra,
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridikasi
nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
a. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam perubahan kedua UUD 1945, bahwa
usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. hal ini
menunjukkan adanya asa demokrasi dalam pembelaan Negara yang mencakup dua arti.
Pertama, bahwa setiap warga Negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang
pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan
perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga Negara harus turut
serta dalam setiap usaha pembelaan Negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya
masing-masing.
b. Motivasi dalam Pembelaan Negara
Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan
hak dan kewajibannya. Kesadaranya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses
motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.
Proses motivasi untuk membela Negara akan berhasil jika setiap warga negara dan
bangsa jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsanya.
Disamping itu, setiap warga Negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala
macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara. Dalam hal ini ada beberapa
dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagi bahan motivasi setiap warga Negara
untuk ikut serta membela Negara Indonesia.
 Pengalaman sejarah perjuangan RI.
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Kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis
Keadaan penduduk (demografis yang besar).
Kekayaan sumber daya alam.
Perkembangan dan kemajuan IPTEK dibidang persenjataan.
Kemungkinan timbulnya bencana perang.

c. Kesadaran Hukum
Menurut Soerjono Soekanto ( 1982 : 152 ) ―Kesadaran hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang
hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada‖. Sebenarnya yang
ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum
terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan, Jadi
kesadaran hukum merupakan penilaian seseorang terhadap hukum (hukum positif atau
hukum yang dicita-citakan), apakah hukum tersebut baik atau tidak, baik atau apakah
hukum itu adil atau tidak. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap kejadan-kejadian yang
konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
Selanjutnya Achmad Sanusi ( 1991 : 227 ), mengartikan kesadaran hukum
secara luas, yaitu sebagai ― Potensi ― memasyarakatkan dan membudayakan dengan
kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat Value-laden dan Inresteladen dengan orientasi dan kecendrungan sesuai dengan kriteria dan standar agama,
moral, kebiasaan, sopan satun dan kebutuhan-kebutuhan langsung. Dalam masyarakat
selalu terjadi perkaitan kerjasama dan pembenturan system nilai dan kepentingan,
karena itu juga kesadaran hukumnya.
Menurut Achamad Sanusi kesadaran hukum itu bersifat relatif dalam isinya
maupun kekuatannya terhadap waktu dan tempat, ia berlangsung dalam proses
pembentukannya, perkembangannya dan kestabilannya untuk kemudian berubah
dengan pembaharuan lagi.
Sedangkan Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo (1981:2) menyatakan
bahwa ―Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa
hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan
kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara
yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan‖.
Pentaatan terhadap hukum yang berlaku ini diartikannya sebagai kewajiban
dari setiap warga masyarakat sebagai warga Negara yang baik, sebagai salah satu
bentuk kesadaran bernegara seperti berikut ini (Satjipto Rahrjo, 1975: 65):
1. Kesadaran berpemerintah
2. Kesadaran akan kewajiban untuk taat pada Undang-Undang/ Peraturan Negara
3. Kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktifitas kenegaraan.
4. Kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah dibawah
kepentingan Negara.
 Indikator Kesadaran Hukum
Menurut Soerjono Soekanto ( 1987 : 228 ) indikator-indikator dari kesadaran
hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya
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taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka
seseorang yang menaruh perhaatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa
yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun mungkin hanya mengenai
hal-hal tertentu saja. Indikator-indikator tersebut berupa pengetahuan hukum,
pemahaman hukum sikap hukum dan prilaku hukum.
Pengetahuam hukum maksudnya mengetahui hukum yang mengatur prilakuprilaku manusia didalam masyarakat ( hukum yang tertulis atau hukum yang tidak
tertulis ), mengetahui prilaku-prilaku yang dilarang oleh hukum dan prilaku-prilaku
yang diperbolehkan oleh hukum beserta sanksinya apabila dilanggar. Sedangkan
pemahaman hukum maksudnya pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap
hukum yang telah diketahuinya berlaku didalam masyarakat. Sikap hukum
dimaksudkan dengan penilaian seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya
berlaku didalam masyarakat. Dan prilaku hukum maksudnya berprilaku sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat, karena orang yang
bersangkutan menilai bahwa hukum tersebut baik, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup
didalam Masyarakat.
Menurut Kutschincky setiap indikator tersebut menunjukan tingkat kesadaran
hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kesadaran hukum
bermula adanya pengetahuan seseorang tentang hukum dan jenis-jenis hukum yang
berlaku didalam masyarakat yang mengatur kehidupan manusia didalam masyarakat,
tujuannya untuk menciptakan ketertipan guna mewujudkan keadilan bagi seluruh
warga masyarakat. Kemudian dari pengetahuan tersebut akan timbul pengakuan dan
pengahargaan orang yang bersangkutan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan
kemudian timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Selanjutnya apabila
telah dapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka orang yang bersangkutan akan
mentaati atau mematuhi hukum tersebut. Dia akan berprilaku sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
N.Y.B ull sebagaimana yang dikemukakan oleh Djahiri (1985,
menggambarkan tingkat kesadarn hukum mulai dari tingakatan yang terendah sampai
yang tertinggi, dimana setiap tingkatan mencerminkan dasar/orientasi atau motivasi
munculnya kesadaran tersebut. Ada yang orientasinya tidak jelas, yang berubah-ubah
tergantung keadaan suasana karena ikut-ikutan dan adapula karena keinginan sendiri,
ini yang terbaik.
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KAJIAN MAKNA NILAI HISTORIS DAN BUDAYA DALAM NATIONAL
COSTUME DI AJANG INTERNASIONAL SEBAGAI JATI DIRI BANGSA
Oleh
Agustinus Tampubolon
Abstrak
Kajian nilai-nilai historis dan budaya pada national costume di ajang internasional
sebagai jati diri bangsa dimaknai penting guna mewujudkan dan menghidupkan
kembali kepedulian kita terhadap akar-akar kebudayaan Indonesia yang kaya dan
harmonis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menyimpan sejarah kehidupan
nenek moyang Bangsa Indonesia yang luhur dan dapat dipelajari kembali sehingga
dapat diaktualisasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kebajikan, tata
karma dan gotong royong sebagai akar budaya bangsa membuktikan bahwa bangsa ini
lahir dari kerja sama dan usaha sadar bahwa hidup hendaklah saling mengasihi dan
menyayangi sesuai nilai-nilai Ketuhanan.
Kata kunci:Nilai budaya dan kebudayaan, national costume, Jati Diri Bangsa
Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik yang berbeda
dengan negara lain. Berdasarkan kunjungan penulis ke Museum KAA didapatkan
informasi bahwa luas nusantara seluruhnya adalah 735.805 mil2, terbagi atas Jawa dan
Madura 50.745 mil2, Sumatera 163.587 mil2, Kalimantan 208.286 mil2, daerah lainnya
313.277 mil2. Ini menjelaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia sebagai latar belakang
keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan budaya sebagai ciri khas Indonesia
yang terbentang luas dari sabang sampai merauke. Pola kehidupan bangsa peramu
hingga beradab telah melahirkan kebudayaan sebagai salah satu warisan leluhur nenek
moyang Indonesia. Bentuk-bentuk kebudayaan tersebut dapat kita jumpai berupa
simbol-simbol kepercayaan, rumah adat, pakaian adat dan mitos yang diwariskan turun
temurun.
Sejarah mencatat dalam perjalanan panjang masyarakat Indonesia sejak zaman
belum mengenal tulisan, nenek moyang kita telah menghasilkan kebudayaan. Kegiatan
ini dimulai sejak zaman palaeolithikum hingga megalithikum. Pada Zaman
Palaeolithikum (batu tua) kehidupan masyarakat masih bepindah tempat (nomaden)
dan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Pada saat itu, mereka belum
mampu menghasilkan makanan sendiri dan menggunakan batu yang disebut kapak
genggam sebagai alat untuk berburu. Masa selanjutnya disebut dengan Zaman
Mesolithikum (batu tengah) . Pada masa ini, masyarakat sudah mulai hidup menetap
meskipun berburu masih tetap dilakukan. Namun yang paling mencolok dari
kehidupan mereka saat itu adalah mulai menetap dalam goa di pinggir pantai atau laut.
Hal ini ditandai dengan ditemukannya tumpukan sampah dapur berupa kulit kerang
(kjokkenmodinger) di sepanjang pantai Aceh dan Sumatera.
Perkembangan nenek moyang Indonesia saat itu berkembang pesat dan mulai
memasuki babak baru yang dinamakan Neolithikum (batu baru). Zaman ini ditandai
dengan mulai berkembangnya pemikiran masyarakat untuk membuka lahan-lahan
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pertanian untuk bercocok tanam serta menghasilkan makanan atau dari food gathering
menuju food production. Tim penerbit Indonesian Heritage (2002, hlm 17)
mengemukakan bahwa periode ini ditandai dengan perkembangan tradisi neolitik.
Manusia mulai menetap di desa-desa dengan jumlah penduduk 300 sampai 400 orang.
Teknologi mulai berubah dan alat-alat batu dihasilkan dengan teknik baru seperti
pemakaian gerinda dan pemolesan…Manusia kemungkinan besar melakukan
pemujaan terhadap nenek moyang dan kekuatan alam, serta belajar bercocok tanam
dan beternak hewan. Ada kelompok yang memilih pemimpin: awal suatu sistem
politik. Penjelasan ini mengungkapkan bahwa masyarakat pada masa itu telah
mengenal adanya stratifikasi sosial seperti pemimpin yang disebut kepala suku dan
juga terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Lahan-lahan yang
dibuka untuk bercocok tanam dilakukan melalui gotong royong antara masyarakat satu
dan lainnya.
Periode selanjutnya adalah Megalithikum (batu besar). Pada zaman ini ditandai
dengan perkembangan sistem kepercayaan masyarakat yang sudah mulai mengenal
keagamaan awal yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Batu-batu besar
dianggap memiliki kekuatan dan roh yang mendiami suatu tempat. Lambang-lambang
berupa kepercayaan tampak pada dinding-dinding goa tempat tinggal berupa cap-cap
tangan dan gambar-gambar hewan. Menhir, sarkofagus, waruga dan dolmen adalah
bukti-bukti peninggalan zaman megalithikum yang menandai munculnya sistem
kepercayaan nenek moyang Bangsa Indonesia.
Perkembangan bangsa Indonesia yang tumbuh dalam konteks sejarah purbakala
muncul pada masa aksara dengan ditemukannya Prasasti Yupa sekitar abad ke-4 M
peninggalan Kerajaan Kutai dan disini Indonesia mulai memasuki babak baru dimana
timbulnya kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Keagungan dan pencapaian
kejayaan kedua kerajaan tersebut membuktikan bahwa Indonesia mengalami masa
keemasan yang gemilang. Bahkan sistem ide, gagasan dan konsep ideologi bangsa ini
yakni Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kehidupan toleransi
umat Hindu dan Budha di zaman Majapahit. Kerukunan serta kehidupan damai
merupakan gambaran nenek moyang bangsa Indonesia yang hidup berdasarkan
persatuan dan kesatuan. Kaelan (2013) menyatakan bahwa kehidupan damai dan
berdampingan sudah terwujud. Dia mengatakan bahwa:
Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai
dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama (1365). Dalam
kitab tersebut telah terdapat istilah ―Pancasila‖. Empu Tantular mengarang
buku Sutasoma, dan di dalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan
nasional yaitu ―Bhinneka Tunggal Ika‖, yang melambangkan bangsa dan
negara Indonesia…(hlm.11)
Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa memuat nilai-nilai dasar
yang secara fundamental mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan
Sosial merupakan warisan luhur telah menjadi sumber dari segala sumber tata hukum
kehidupan Indonesia hingga saat ini. Namun seiring dengan perkembangan teknologi
dan pengetahuan yang pesat. Indonesia seolah-olah telah melupakan perjuangan dan
sejarah bangsanya sendiri. Sikap masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi
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semakin tidak karuan. Sikap individualisme semakin menguat dan bersifat radikal
hingga pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda kehilangan
arah dan tujuan bahkan kehilangan rasa nasionalisme yang dulunya pernah terikrar
dalam sumpah pemuda. Paham dan ideologi Pancasila mulai ditinggalkan dan berbelok
pada konsep barat yang mengutamakan kebebasan dan individual. Parahnya kita ada di
dalamnya dan bahkan mengagunggkannya.
Identitas dan nasionalisme sebagai rasa kebangsaan semakin luntur dan punah.
Hal ini diungkapkan Kompas dalam Tim Nasional Pendidikan Kewarganegaraan
(2010,hlm 65) mengungkapkan bahwa hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas
pada tanggal 14-15 Agustus 2007, mencatat 65, 9 persen responden menyatakan
bangga menjadi orang Indonesia. Jumlah ini menurun cukup drastis dibandingkan
dengan suara publik lima tahun lalu yang mencapai 93,5 persen. Penurunan ini diikuti
meningkatnya perasaan tidak bangga.
Kita kehilangan jati diri yang merupakan pembentuk rasa persatuan dan
kesatuan. Konsep-konsep kebebasan individu yang semakin menguat terus menggeser
nilai-nilai filosofi hidup bangsa Indonesia. Paham-paham kedaerahan semakin tidak
berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan berusaha memposisikan setiap pendapat
individu adalah benar pada hakikatnya. Kita lupa pada Pancasila yang memuat nilainilai luhur dalam proses kebangsaan sebagai warisan leluhur Bangsa Indonesia.
Jika dikaji dalam nilai-nilai kehidupan yang timbul dari masing-masing daerah
dengan simbol-simbol kebudayaan yang ada maka ditemukan sebuah filosofi yang
menggambarkan identitas asli bangsa Indonesia. Latar belakang historis dan hasil
kebudayaan bangsa seperti yang dikemukakan telah dituangkan secara turun temurun
dari generasi satu ke generasi berikutnya. Simbol-simbol keagamaan dalam adat
istiadat dan upacara adat di suatu daerah menggambarkan nilai-nilai luhur yang perlu
dijaga dan dilestarikan. Simbol-simbol inilah yang sering digunakan khususnya dalam
pakaian adat atau national costume di ajang internasional sebagai identitas bangsa.
Pada beberapa ajang internasional yang menghadirkan konsep national
costume sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut menuntut setiap negara
menghadirkan dan menunjukkan identitas dari negaranya masing-masing. National
costume adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada negara yang memiliki
identitas unik, luhur dan kaya akan nilai-nilai sejarah, budaya serta filosofi yang
mengangkat citra negara sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Hal ini
dipandang perlu karena melalui national costume, identitas dari suatu negara
digambarkan sebagai jati diri kekuatan negara tersebut. Simbol-simbol yang digunakan
dalam national costume Indonesia di ajang internasional menggambarkan betapa
luhurnya kehidupan nenek moyang kita menyikapi tantangan kehidupan yang semakin
maju bahkan tak bisa dihindari.
Pembahasan
Konsep Nilai –Nilai Historis dan Budaya Indonesia
Konsep Nilai
Secara umum nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berharga. Nilai
berharga tergantung dari pengamat memandang objek itu memiliki harga baik tinggi,
rendah, baik dan benar. Abdulsyani (2007,hlm.49) menjelaskan bahwa Nilai
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sebagaimana pokok pembicaraan, di sini dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan
perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk,
benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek, baik material maupun nonmaterial. Selain itu Bertens ( dalam Sujarwa, 2011, hlm. 229) mengemukakan bahwa
―…Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi, yang
membuat melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari
nilai, ―non-nilai‖ atau disvalue, sebagaimana dikatakan oleh orang Inggris. Ada juga
beberapa filsuf yang menggunakan istilah ―nilai negatif‖, sedangkan nilai dalam arti
diatas disebut ―bernilai positif‖.
Dalam menemukan konsep nilai yang sesungguhnya memang cukup sulit jika
secara umum objek yang dipandang masih terbatas pada pemahaman masing-masing
orang tanpa adanya kesamaan terhadap apa yang dinilai. Namun nilai dapat dikatakan
sebagai harga baik buruk dan benar. Hal ini juga dikemukakan oleh Djahiri (dalam
Budimanysah dan Syam , 2006, hlm. 6) bahwa Nilai (value=valere) adalah kualifikasi
harga atau isi pesan yang dibawak-an/tersurat/tersirat dalam norma tsb dan melekat
pada seluruh instrumental input manusia (hal-hal yang materiil/ imateriil, personal/
impersonal, kondisional, behavioral). Pendapat ini menjelaskan bahwa nilai adalah
harga yang sudah bersatu dengan jiwa manusia itu sendiri dan menjadi bagian dari
keyakinannya dalam kehidupan. Manusia telah menyadari bahwa nilai telah melekat
secara utuh dalam dirinya sehingga sangat berharga bagi dirinya sendiri.
Menyikapi pemahaman konsep nilai diatas, Darmadi (2010, hlm. 41) juga
mendukung bahwa ―…nilai lebih menunjukan pada sikap seseorang terhadap sesuatu
yang baik. Ada nilai yang dikejar sebagai sarana (nilai medial), ada pula nilai yang
dikejar demi harganya sendiri (nilai final). Pendapat ini kemudian ditegaskan kembali
oleh Darmadi (hlm.42) bahwa kebermaknaan nilai itu muncul dalam kehidupan
bersama dalam bentuk (1) Hal-hal yang baik seperti materiil dan rohani, (2) Ide-ide,
cita-cita, dan (3) prinsip-prinsip dasar sikap hidup manusia. Jika dilihat pada konsep
dan gagasan ini terhadap pemaknaan nilai maka dapat dikatakan lebih kearah perilaku
sosial karena adanya ide dan cita-cita yang merupakan prinsip dasar manusia untuk
memunculkannya kedalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Hal ini jika
dikaitkan dengan pendapat Abdulsyani (2007, hlm. 51) juga mengarah ke perilaku
sosial yang menjelaskan bahwa ―…nilai itu merupakan patokan (standar) perilaku
sosial yang melambangkan baik-buruk, benar salahnya suatu obyek dalam hidup
bermasyarakat…nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam
masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah
dialami seseorang, terutama pada waktu merasakan kejadia yang dianggap baik atau
buruk, benar atau salah, baik oleh dirinya sendiri maupun menurut anggapan
masyarakat.
Berdasarkan konsep-konsep nilai diatas, Sujarwa (2011, hlm. 231) akhirnya
menyimpulkan bahwa kapasitas kata ―nilai‖ memiliki banyak pengertian tergantung
dari sudut pandang yang akan diacunya. Mendasari pada beberapa pemahaman
terhadap konsep nilai diatas maka dapat dikatakan bahwa nilai adalah kajian dalam
memaknai objek tergantung dari sudut pandang subjek yang mengamatinya. Nilai
dipandang berharga jika diyakini secara mendalam oleh dirinya dan masyarakat
berdasarkan aturan-aturan yang berlaku sebagai ide dan cita-cita bersama.
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Nilai Budaya dan Kebudayaan
Perjalanan panjang nenek moyang Bangsa Indonesia sejak zaman pra-aksara
dan aksara telah meninggalkan jejak-jejak peradaban yang bernilai tinggi. Menyusuri
bukti-bukti peninggalan hasil kebudayaan sebagai bukti kemajuan masyarakat pada
masa itu adalah sebuah fakta sejarah yang tak bisa digantikan dengan uang sekalipun.
Warisan peradaban baik dalam bentuk benda, non benda, lisan, situs bahkan mahkluk
hidup sekalipun adalah prasasti yang telah dicatat dunia. Indonesia sebagai negara yang
kaya akan kebudayaan memiliki nilai-nilai tradisi yang berharga dan mengandung
pesan luhur kepada generasi berikutnya. Kebiasaan dan pola kehidupan nenek moyang
Bangsa Indonesia dahulu meninggalkan nilai-nilai historis dan budaya yang sejatinya
menyimpan kekuatan berharga bagi peradaban kehidupan masyarakat Indonesia saat
ini.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menjelaskan pada ayat 1 bahwa Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kekebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya. Hal ini menjelaskan bahwa negara yaitu pemerintah melindungi dan
memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai
kebudayaan yang menjadi karakter dari Indonesia itu sendiri. Ki Hajar Dewantara
(dalam Tilaar, 2007, hlm.149) mengatakan bahwa ―..kebudayaan sebagai bentuk
kemampuan manusia untuk menggampangkan hidupnya dan memperbesar hasil
hidupnya dan oleh sebab itu manusia harus meninggikan pikiran, rasa, dan
kemauannya..‖ Selanjutnya, Surjawa (2011, hlm.23-25) setelah mengkaji 160 macam
definisi kebudayaan dalam buku Culture, A Critical Review of Concept and Definition
(1952) karya A.L. Krober dan C.Kluchohn, dia mengungkapkan bahwa‖…semuanya
berprinsip sama yaitu mengakui adanya ciptaan manusia, meliputi perilaku dan hasil
kelakuan manusia, yang diatur oleh tata kelakuan dan diperoleh dengan belajar yang
semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat‖. Penjelasan ini mengungkapkan
bahwa kebudayaan dimiliki oleh manusia sebagai kemampuan dalam menciptakan
sesuatu berdasarkan apa yang diperolehnya baik dalam pikiran, rasa dan perilaku yang
kemudian digunakan untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain. Hal ini
menjelaskan bahwa dalam kebudayaan terdapat hasil kegiatan yang dilakukan manusia
dalam menggabungkan berbagai unsur dan aspek yang mendukung mereka untuk
berkarya untuk memproduksi sebuah kebudayaan.
Selain itu, Ihromi (2013, hlm. 18) menjelaskan bahwa kebudayaan menunjuk
kepada berbagai aspek kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaankepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk
suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Berdasarkan konsep-konsep diatas
maka dapat dijelaskan bahwa dalam kebudayaan terdapat kata ―hasil‖ yang diperoleh
baik dari unsur cipta, rasa dan karsa melalui proses belajar untuk kepentingan dirinya
sendiri dan orang lain.
Berbicara mengenai budaya, perbedaannya diungkapkan secara jelas oleh
Koentjaraningrat (dalam Sujarwa, hlm. 28) bahwa
Kata ―kebudayaan‖ berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk
jamak dari ‗buddhi‘ yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kata
‗kebudayaan‘ dapat diartikan sebagai ‗hal-hal yang bersangkutan dengan akal‘.
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Ada pula sarjana yang mengupas kata ‗budaya‘ sebagai perkembangan dari
kata majemuk ‗budidaya‘, yang berarti daya dari budi, karena itu, mereka
membedakan pengertian ‗budaya‘ dengan ‗kebudayaan‘. Budaya adalah ‗daya
dari budi‘ yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan ‗kebudayaan‘ adalah
hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan
budaya memiliki perbedaan. Budaya sebagai bagian atau unsur-unsur pembentuk
kebudayaan sedangkan kebudayaan adalah hasil dari keseluruhan budaya yang menjadi
bagian dari proses kehidupan manusia atau suatu masyarakat. Hal ini sangat penting
perlu diketahui karena seringkali terjadi kekeliruan dalam memaknai kedua konsep
tersebut.
Kemudian C. Kluckhom ( dalam Departemen Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia, 1996, hlm. 32) menjelaskan bahwa setiap nilai budaya dalam tiap
kebudayaan mengenal lima masalah dasar pada kehidupan manusia. Atas dasar
konsepsinya itu dikembangkan suatu kerangka yang dapat dipakai untuk menganalisis
secara universal setiap variasi dalam sistem nilai budaya yang terdapat di dunia yaitu:
(1) Masalah mengenai hakikat hidup manusia; (2) Masalah mengenai hakikat karya
manusia; (3) Masalah mengenai hakikat kedudukan manusia dalam ruang waktu; (4)
Masalah mengenai hakikat kehidupan manusia dengan alam; (5) Masalah mengenai
hakikat kehidupan manusia dengan sesamanya.
Hal ini menunjukkan bahwa berbicara mengenai nilai-nilai budaya tidak
terlepas dari apa yang dilakukan manusia dan berkaitan dengan dirinya, masyarakat
bahkan alam sekitarnya. Nilai-nilai ini muncul secara fakta berdasarkan catatan sejarah
dan kepercayaan masyarakat yang hidup dalam kebudayaan suatu daerah.
Nilai Historis dan Budaya Dalam National Costume
National Costume merupakan salah satu bentuk penghargaan khusus yang
diberikan dalam ajang internasional bagi negara dengan busana nasional yang memuat
nilai historis dan budaya yang unik, luhur dan memiliki filosofis kuat. Identitas negara
melalui nilai-nilai budaya diwujudkan dalam sebuah busana yang disebut national
costume. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang internasional ini bertujuan
mempromosikan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beranekaragam. Adapun ajang
internasional yang diikuti Indonesia dalam parade national costume secara rutin sekitar
tahun 2000 adalah Miss Universe, Miss. Internasional, Miss Supranational Mr.
Internasional dan Manhut International. Nilai-nilai historis dan budaya dalam national
costume tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
The Chronicles of Borobudur di Miss Universe
Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara-negara di dunia
yang aktif mengikuti ajang internasional Miss Universe. Wikipedia (2015) menjelaskan
bahwa Miss Universe adalah sebuah kontes kecantikan yang awalnya merupakan cara
Pacific Mills untuk mempromosikan produk pakaian renang Catalina mereka pada
1952. Pada tahun 1996 Donald Trump membeli hak kepemilikan kontes ini yang
kemudian ditayangkan CBS dan pada 2003beralih ke NBC. Miss Universe merupakan
acara yang prestisius terutama bagi penduduk kawasan Amerika Latin.
Pagelaran ini rutin diselenggarakan setiap satu tahun sekali dan melibatkan
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negara-negara di dunia. Keikutsertaan Indonesia dimulai sejak tahun 1995 yaitu
dengan wakil DKI Jakarta, Susanti Manuhutu telah menimbulkan budaya baru dalam
usaha mempromosikan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Namun, Wikipedia juga
menjelaskan bahwa hanya 2 kali saja Indonesia mengirimkan wakilnya hingga tahun
1996 oleh Alya Rohali dikarenakan pro-kontra yang terjadi, termasuk penolakan keras
oleh Ibu Negara kala itu, Tien Soeharto. Dan kemudian pada tahun 2004 di Thailand,
saat menghadapi pro-kontra terhadap keikutsertaan di Miss Universe dengan sesi
pakaian renang, Indonesia yang mengirimkan wakilnya, Artika Sari Devi lolos menuju
ke 15 besar. Sejak saat itulah, keikutsertaan Indonesia terus berlangsung hingga saat
ini. Peranan Indonesia melalui ajang Miss Universe sangat penting dalam mengangkat
identitas bangsa sebagai negara yang kaya dan berjiwa Pancasilais. Hal ini terlihat jelas
pada perhelatan national costume yang diadakan dalam penghargaan khusus bagi
negara-negara tersebut disamping penghargaan seperti Miss Congeniality dan Miss
Photogenic.
Tahun 2015 adalah tahun penting dalam sejarah Bangsa Indonesia di ajang
Miss Universe, melalui wakilnya Elvira Devinamira, Indonesia meraih Best National
Costume untuk pertama kali sejak tahun 1995. Kompas (2015, hlm.32)
mengungkapkan bahwa ―…kostum bertajuk ―The Chronicles
Borobudur‖
mengalahkan Miss Kanada, Miss Jerman, Miss India, dan Miss Argentina. Borobudur
yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO membawa keberuntungan bagi
Elvira‖. Kostum The Chronicle of Borobudur memiliki berat mencapai 20 kg dan
terinspirasi dari cipta budaya masyarakat Jawa. Kostum yang terdiri dari dua bagian
atas dan bawah menyerupai sebuah candi pada bagian belakang dengan sayap
bernuansa etnik berwarna abu-abu dan hitam serta emas di tiap layernya. Elvira (dalam
Kompas, 2015, hlm.16) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya
yang bisa dieksplorasikan kepada dunia dan kelebihan dari budaya tersebut memiliki
nilai-nilai filosofis. Misalnya budaya karma, terbukti dari temuan relief di candi
Borobudur yang menceritakan itu. Kalau kita berbuat buruk, kita akan menerima
akibatnya kelak kemudian.
Borobudur merupakan salah satu peninggalan agama Budha yang terbesar di
Indonesia bahkan di dunia. Candi Borobudur sebagai hasil peninggalan Kerajaan
Mataram Kuno ini berdiri pada masa Dinasti Syailendra pada tahun 750 hingga 842
Masehi ( Kompas, 2015; Tim Penerbit Indonesian Heritage, 2002).Tim Penerbit
Indonesian Heritage (2002, hlm.72) mengungkapkan fakta historis bahwa ketika
Borobudur dibangun pada abad ke -8 dan ke-9, agama Buda tidak dalam keadaan
tenang, melainkan mengalami masa pergolakan. Selain itu, juga diungkapkan bahwa
kehidupan pada masa itu digambarkan melalui relief-relief candi yang secara
keseluruhan menceritakan bagaimana kehidupan itu terjadi dan mengenal adanya
kebajikan. Buku Indonesian Heritage (hlm.73) juga menjelaskan bahwa
Ahli-ahli sejarah hanya menemukan dua catatan tertulis yang mungkin
menyebut Borobudur yang dibuat ketika masih menjadi pusat kegiatan. Satu
prasasti tahun 824 M melukiskan bangunan keagamaan berupa bangunan yang
dibagi menjadi sepuluh bagian, lambang sepuluh tahap perkembangan yang
harus dilalui oleh ―Orang Yang Diterangi‖ agar menjadi Bodisatwa.
Prasasti kedua mencatat peristiwa tahun 842 M: seorang ratu memberikan
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penghasilan yang diperoleh dari sebuah desa untuk membantu bangunan
keagamaan Bhumisambhara. Seandainya bangunan suci itu berakhiran
bhaudara ‗gunung‘, maka nama Borobudur mungkin berasal dari bhara
(bhaudara), yang berarti ―gunung pengumpul kebajikan untu (sepuluh) tahap
(dalam perjalanan untuk menjadi Bodisatwa).
Pernyataan dan kutipan diatas menunjukkan bahwa Borobudur tidak terlepas
dari ajaran-ajaran Budha yang memuat unsur-unsur kebaikan didalamnya. Perjalanan
Sidharta Gautama dalam mencari jalan kebenaran dan melepaskan diri dari keinganan
dunia sebagai usaha penolakan terhadap sistem kasta yang membeda-bedakannya
dengan manusia lainnya adalah dorongan utama munculnya kebijakan didalamnya.
Usaha–usaha inilah yang terwujud nyata dalam relief Candi Borobudur. Kebudayaaan
sebagai hasil integrasi dari keseluruhan kegiatan manusia pada masa itu diceritakan
secara detail dan menggambarkan identitas masyarakat Budha melakoni kehidupannya.
Kompas (8 Februari 2015, hlm. 12 ) mengemukakan bahwa Candi Borobudur
yang didirikan secara bertahap oleh tenaga kerja sukarela. Mereka bergotong royong
membangun candi demi kebaktian ajaran agama pada masa pemerintahan Dinasti
Syailendra antara tahun 750 hingga 842 Masehi. Hal ini menjelaskan bahwa nilai-nilai
filosofis dalam bangunan mahakarya Indonesia tersebut menyimpan usaha-usaha
manusia dalam menjalin kehidupan dengan damai dan indah. Paradigma dan kemajuan
peradaban manusia telah terorganisasi dengan baik bahkan luhur dalam
mengkonstruksi kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai histori dan
budaya dalam candi harus terus dijaga dan dilestarikan bahkan harus diaktualisasikan
dalam kehidupan manusia saat ini.
Jika dilihat dari relief cerita pada dinding Candi Borobudur memang benar
menceritakan budaya karma yang menjadi kepercayaan masyarakat pada masa itu.
Dalam buku Indonesian Heritage (hlm.75) juga dijelaskan bahwa ―…Pada tahap
pertama pembangunan candi buat satu rangkaian relief pada bagian kaki. Teks yang
digambarkan disini diambil dari Karmavibhangga ‗Hukum Sebab-Akibat‘, berupa
penggambaran perbuatan-perbuatan baik dan pahalanya, namun lebih menitikberatkan
pada hukuman-hukuman mengerikan yang akan diterima oleh mereka yang berbuat
jahat seperti membunuh binatang, berkelahi, atau berzinah‖. Relief-relief candi yang
terdiri dari lima bagian menyimpan dan menyiratkan bagaimana pencapaian dan
kebijaksanaan hidup hingga mencapai nirwana. Bahkan jika kita melihat pada
rangkaian terakhir di tingkat paling atas dilukiskan sebagai sasaran dan merupakan
sumber atau kediaman kebijaksanaan tertinggi. (hlm.75). Selain itu juga dijelaskan Tim
Indonesian Heritage dalam buku Agama dan Upacara (2002, hlm. 48) bahwa dalam
relief Candi Borobudur juga memuat empat kebenaran yang terpuji, yaitu:
1. Eksistensi meliputi hal-hal yang tidak memuaskan (dukkha): sakit, menjadi
tua, terpisah dari orang yang dicintai, hidup dengan orang yang tidak
disukai; dan bosan.
2. Manusia mengalami penderitaan (tanha, avidya) dan ketidakpuasan umum
karena mereka mempunyai keinginan memiliiki, tamak, egosi dan bodoh.
3. Ego sentris dapat dimengerti, diatasi, dan dibasmi. Dengan kata lain,
penderitaan dapat di hentikan.
4. Pembasmian dapat dilakukan dengan cara mengikuti jalan sikap llapis
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delapan yang rasional itu dalam pikiran , perkataan, dan perbuatan, yang
juga disebut sebagai jalan tengah.
Nilai-nilai filosofi dan tata cara kehidupan masyarakat pada saat itu bisa
digambarkan sebagai warisan pola kehidupan Bangsa Indonesia sebagai identitas
dalam menemukan jati diri bangsa yang semakin luntur dan hilang. Pergeseran akibat
perkembangan globalisasi menghadirkan wacana yang menjadi tantangan bagi
kehidupan itu untuk menjaga nilai-nilai hostoris dan budaya sebagai akar jati diri
bangsa.
Tale of Siger Crown di Miss Internasional
Pada keikutsertaan di ajang Miss Internasional 2014, Indonesia di wakilkan
oleh Elfin Pertiwi yang juga mencetak prestasi membanggakan. National Costume
yang terinspirasi dari budaya masyarakat Lampung dengan mahkota siger
mengalahkan 73 kontestan dari berbagai negara dan meraih penghargaan Best
National Costume.
Siger sebagai identitas masyarakat Lampung melambangkan kejayaan dan
martabat wanita lampung sebagai pemakainya. Departemen Pendidikan dan
Kebudyaaan (1983, hlm. 140-141) menjelaskan pengertian Siger (pepadun) merupakan
mahkota mempelai, kadang-kadang dikenakan pula oleh para gadis punyimbang yang
menari di balai adat, atau waktu menyambut para tamu agung. Orang-orang yang sudah
kawin tidak boleh memakai siger kecuali ketika ia melakukan upacara adat perkawinan
kembali atau naik pepadun. Bentuk siger adalah seperti tanduk, terbuat dari lembaran
kuningan yang ditatah hias bertitik-titik rangkaian bunga. Siger pepadun berlekuk ruji
tajam yang berjumlah Sembilan buah di muka dan belakang (siger tarub), pada setiap
lekuk tajam diberi hias bunga cemara dari kuningan. Pada umumnya pandai siger
adalah kamu wanita. Selanjutnya pengertian ini juga didukung oleh Yayasan Harapan
Kita ( 2009: 118) mengemukakan bahwa ― kepala mempelai wanita bertengger siger,
yaitu mahkota berbentuk seperti tanduk dari lempengan kuningan yang ditatah hias
bertitik-titik rangkaian bunga. Siger ini berlekuk ruji tajam berjumlah Sembilan
lekukan di depan dan dibelakang (siger tarub) yang setiap lekukannya dberi hiasan
bunga cemara dari kuningan (beringin tumbuh). Puncak siger diberi hiasan serenja
bulan, yaitu kembang hias berupa mahkota berjumlah satu dampai tiga buah. Mahkota
kecil ini mempunyai lengkungan di bagian bawah dan beruji tajam-tajam pada bagian
atas serta berhiaskan bunga. Pada umumnya terbuat dari bahan kuningan yang ditatah.‖
Tribun Lampung online (14 November 2014) menambahkan bahwa Busana
seberat 15 kilogram tersebut, terinspirasi dari legenda mahkota perempuan Lampung,
yakni siger. Selain siger yang melambangkan feminisme perempuan Lampung, hadir
juga busana kain Tapis Lampung yang didesain ekstravagan dan indah. Sehingga
tenunan kain berwarna emas khas Tapis, terlihat berkelas dan mahal.
Yayasan Harapan Kita (2002, hlm.130) juga menambahkan bahwa Kain Tapis
menurut mutu ragam hiasnya memiliki tingkatan tertentu, yang penggunaannya
berdasarkan status sosial pemakai di dalam masyarakat. Azas yang dipakai adalah adat
lama yang disebut Pepadun (pedalaman) dan berisi penyeimbang, yang berarti tetua
yang dihormati dan mewarisi. Ada tiga azas penyimbang, yaitu sebagai berikut:
Penyimbang marga (kepala marga), Penyimbang tiyuh (kepala kapung), Penyimbang
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suku (kepala suku).
Berdasarkan hal diatas, maka dapat dikatakan bahwa costume national dengan
tema Tale of Siger mengandung nilai-nilai historis dan budaya masyarakat Lampung
yang terhormat dan memiliki harga diri. Kain Tapis yang berarti kain, berasal dari kata
tapih menunjukkan kedudukan sosial sebagai pembagian sistem sosial masyarakat
yang sudah mengenal tata karma, karena tapis sebagai kain tradisional tidak digunakan
secara sembarangan bahkan bernilai tinggi. Saat ini, Lampung dikenal dunia karena
memiliki kerajinan tenun dan sulaman yang bernilai tinggi, serta terpadu dalam adat
yang turun temurun. Kemudian dijelaskan pula bahwa
Mystical Toraja di Manhut International
Dalam konsep national costume Indonesia yang bertajuk Mystical Toraja yang
digunakan oleh Johanica Yanuar mengangkat nilai-nilai historis dan budaya masyarakat
Toraja. Berdasarkan www.banggaindonesia.com yang diakses pada tanggal 21 Maret
2015 mengungkapkan bahwa busana tersebut merupakan modifikasi pakaian adat
Toraja, Seppa Tallung Buku yang dilengkapi dengan sayap dan tanduk, mengesankan
kebesaran dan keagungan salah satu kebudayaan Indonesia. Yang kemudian dijelaskan
kembali bahwa salah satu juri Manhunt Internasional 2011 yang juga perancang mode
ternama, Ricky Abad, mengatakan, national costume asal Indonesia layak menjadi
juara karena detail, unik, dan megah. ―Desain kostum Indonesia sangat unik, detail,
dan membuat pemakainya terlihat gagah. Inspirasi itu diperkaya dengan tanduk dan
ekor seperti binatang,‖ katanya.
Yayasan Harapan Kita (2009, hlm.242) menjelaskan bahwa ―corak hias yang
digambarkan pada busana juga dilhami oleh apa yang mereka lihat di alam
sekelilingnya. Maka tampillah stilasi bentuk flora dan fauna, bunga, dedaunan, akar
pohon, burung, harimau akar, dan sebagainya, menjadi corak hias busana adat.
Keyakinan dan alam metologi juga memberi inspirasi pada penciptaan ragam corak
hias busana adat sehingga gambar-gambar itu, selain tampil artistik, punya makna
simbolik‖. Berdasarkan konsep ini Kompas ( 25 Januari 2015, hlm. 31) juga
menjelaskan bahwa di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan , seekor kerbau bisa berharga
lebih dari satu miliar dan memiliki kedudukan penting dalam tradisi adat Toraja.
Selanjutnya dijelaskan kembali bahwa kerbau dalam ritual upacara adat istiadat yang
mencapai harga satu miliar adalah jenis yang disebut ―Seloka‖ dengan ciri fisik tanduk
kuning, lingkaran putih di bola mata, serta kulit berwarna hitam dan kombinasikombinasi tertentu. Kemudian dijelaskan bahwa di Toraja, kerbau lain yang juga bisa
berharga ratusan juta rupiah adalah yang memiliki kelangkaan-kelangkaan, seperti
tanduknya sangat lebar (kerbau balian), tanduknya mengarah ke bawah (kerbau sokko),
satu tanduk ke atas satu tanduk ke bawah (kerbau taken langi), atau bahkan tidak
bertanduk sama sekali.
Yayasan Harapan Kita (2001, hlm.245) juga menjelaskan bahwa agama asli
orang Toraja disebut Aluk Todolo, yaitu religi lama yang terpusat pada tiga aspek.
Aspek pertama, pemujaan kepada tokoh pencipta yang disebut Puang Matua; aspek kedua pemujaan kepada deata (dewa-dewa pemelihara); dan aspek ke-tiga, pemujaan rohroh nenek moyang yang disebut to mebali puang. Sistem religi lama itu juga
diwujudkan dalam konsep mereka tentang kematian dan upacara sekitar kematian.
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Pada konsep kematian inilah, maka dapat dilihat nilai-nilai yang tergandung
dalam national costume yang bertajuk Mystical Toraja dengan mengangkat ritual-ritual
mistik dalam upacara kematian masyarakat Toraja. Lambang tanduk yang
menggambarkan peranan tanduk kerbau dalam upacara menunjukkan tingkatan sosial
serta mistik yang dimaksud karena adanya pemujaan kepada roh-roh nenek moyang.
Salah satunya dengan kepercayaan terhadap potret manusia yang mirip dengan orang
yang mati (tau-tau), dihadirkan pada upacara penguburan. Dalam kegiatan tersebut,
Tau-tau diputar untuk membangunkan roh patung serta untuk membingungkan dan
membelokkan arah roh sehingga tidak kembali lagi pada keluarga. (Yayasan Harapan
Kita, 2002, hlm. 87).
Dalam tradisi upacara pemakaman Rambu Solo di Toraja menunjukkan makin
tingginya strata sosial orang yang dimakamkan maka kerbau yang dikorbankan
semakin langka. Nilai ini melambangkan kekuatan dan mitos yang melambangkan
identitas dan jati diri masyarakat Toraja. Kepercayaan dan tradisi ini menunjukkan
adanya karakteristik Indonesia sebagai negara yang kaya dan kuat. Kalidjernih (2010,
hlm.103) menjelaskan bahwa ―…komponen kunci ideologi nasionalis adalah kreasi
atas suatu masa lampau yang bersatu, kesatuan yang diturunkan dalam berbagai cara.
Pemahaman ini jika dikaitkan dalam konsep diatas maka dapat dikatakan bahwa
keterkaitan sejarah dan mitos merupakan produk budaya yang bernilai tinggi sebagai
satu kesatuan dalam nilai-nilai historis dan budaya masyarakat Toraja.
The Invincible Golden Hero of Krakatau di Mister International
National costume ini meraih runner up-1 dalam ajang Mister Internasional
2014. Kostum yang bertajuk The Invincible Golden Hero of Krakatau menggambarkan
kekuatan dari sang pangeran Lampung yang memiliki filosofis dalam penggunaan kain
tapis dari kemilau benang-benang emas. Selain itu, nilai-nilai gotong royong juga
digambarkan melalui benang-benang yang ditenun secara bersama-sama oleh wanitawanita Lampung menunjukkan adanya kerjasama dalam tradisi masyarakat Lampung.
Warna hitam, putih dan merah melambangkan persatuan dan sisi kehidupan masyarakat
yang harmonis diambil dari nilai batuan mulia.
Selain itu, mahkota yang berhiaskan permata yang digunakan dalam costume
national adalah simbol penanda kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud adalah lambang
penghargaan yang diakui oleh masyarakat Lampung sebagai identitas dan harga diri
masyarakat. Senjata sebagai pelengkap kokohnya kekuatan sang pangeran adalah
lambang kekuatan untuk mengalahkan musuh. Laporan Agung Budiarto dalam Radar
Lampung Online (12 November 2014) menjelaskan bahwa kostum rancangan Rendie
Arga itu terinspirasi dari pakaian seorang pangeran Lampung yang berhasil
memenangkan sebuah perang besar. Kostum ini memiliki nilai-nilai filosofi tak
terkalahkan, simbol kemashyuran dan kekuatan sang pangeran layaknya Gunung
Krakatau yang letusannya terkenal seantero dunia. Pakaian perang kemenangan itu
dibuat menggunakan lima falsafah hidup masyarakat Lampung yaitu piil pesenggiri
(nilai harga diri), nemui nyimah (saling bersilaturahmi), nengah nyappur (mau hidup di
tengah-tengah masyarakat), bejuluk beadok (memberikan gelar kepada orang yang
dianggap berjasa), serta sakai sambayan (hidup saling bekerja sama dan bergotong
royong).
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Nilai Historis dan Budaya Dalam National Costume Sebagai Jati Diri Bangsa
Yayasan Harapan Kita (2009, hlm.5) mengungkapkan bahwa busana
mencerminkan kepribadian kelompok sosial yang dimaksud karena busana dan
kelengkapannya dikembangkan dengan mengacu kepada kehidupan yang mereka
dukung. Dengan kata lain keanekaragam busana yang akan ditampilkan sesungguhnya
adalah upaya untuk mengungkapkan kepribadian bangsa yang berlandaskan kepada
kebudayaan bangsa. Pendapat ini menjelaskan bahwa busana sebagai identitas
kehidupan dari suatu masyarakat atau bahkan negara. Kandungan nilai-nilai historis
dan budaya dalam busana mengandung filosofis yang dituangkan dalam simbol-simbol
atau lambang sebagai penguat jati diri tersebut. Kuntjara (2006, hlm. 16) menjelaskan
bahwa simbol bisa terdiri atas kata-kata, gerakan tubuh, gambar, atau apa saja yang
bisa dimaknai. Pakaian dan produk-produk konsumen lain dalam dunia modern amat
penting untuk menyampaikan makna. Produk-produk itu dapat menunjukkan status
penggunanya, juga menunjukkan simbol nilai-nilai suatu masyarakat. Hal ini
ditegaskan kembali dalam Yayasan Harapan Kita (2009, hlm.24)‖..perhiasan bukan
hanya digunakan semata-mata untuk menambah indahnya penampilan atau keagungan
tetapi mempunyai fungsi lain sebagai simbol status, penolak bala, jimat juga sebagai
obat‖.
Memaknai hal tersebut maka dapat dikatakan simbol-simbol yang digunakan
dalam busana menunjukkan makna dan identitas dari pemakai tersebut. National
Costume Indonesia di berbagai ajang internasional meski tidak secara keseluruhan
adalah pakaian adat namun busana tersebut memiliki simbol-simbol dan fungsi sosial
yang menunjukkan jati diri bangsa. Ismail ( 1989, hlm.10) Identitas atau jati diri
sebagai sesuatu yang telah terbentuk pada masa lalu, tetap dan masih akan mengalami
perubahan dan pembaharuan sesuai dengan tuntutan dan kemajuan tanpa
menghilangkan kpribadian. Hal ini juga ditegaskan oleh Desain Induk Pembangunan
Karakter Bangsa Dalam disertasi Winarno (2011, hlm.131) bahwa Jati diri tumbuh dan
berkembang menjadi karakter dan selanjutnya akan melandasi pemikiran, sikap dan
perilaku manusia. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (2010, hlm.66)
juga mencoba menambahkan dalam kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan
berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa Amerika…Kepribadian atau jati diri
nasional kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini
kebenarannya.
Budaya masyarakat nusantara merupakan hasil keseimbangan antara proses
evolusi dan difusi yang berkembang cukup dinamis (Tanudirjo,dkk, hlm.337) Jati diri
bangsa yang berakar dari nilai-nilai hitoris dan budaya Indonesia inilah perlu
diwujudkan serta dipromosikan dalam ajang internasional adalah sebagai salah satu
bagian dari usaha untuk mengenalkan negeri ini di dunia. Usaha menunjukkan jati diri
ini perlu untuk meningkatkan identitas dan kepribadian bangsa yang diadopsi dari nilanilai budaya dan agama yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar.
Simpulan
Indonesia sebagai negara yang multikultur dengan bertumbuhnya nilai-nilai
historis dan budaya di dalamnya harus dijaga dan dilestarikan. Kandungan filosofis
dalam perwujudan adat istiadat masyarakat melalui simbol-simbol khususnya pada
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national costume di ajang internasional sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa
keberagaman yang berakar pada nilai-nilai budaya dan Ketuhanan adalah identitas dan
jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Hal inilah yang perlu kita
sadari demi memperkuat dan membangun kembali kejayaan Indonesia.
Kekayaan bangsa yang luhur sebagai warisan nenek moyang bangsa merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari kejayaan bangsa. Identitas dan jati diri ini muncul
seiring berjalannya sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini.
Ideologi dan cita-cita adalah bagian dari kepribadian bangsa yang membedakan kita
dengan negara lain. Keikutsertaan Indonesia khususnya melalui promosi kebudayaan
dalam national costume di ajang internasional adalah salah satu usaha dalam
melestarikan nilai-nilai historis dan budaya bangsa. Jayalah Indonesiaku, Aku Tetap
Cinta Padamu.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:
ANTARA CITA DAN REALITA1
Oleh
Triyanto2
Abstract
Citizenship Education in Indonesia still has a gap between ideals and facts. Citizenship
Education faces severe obstacles caused by internal and external factors. To overcome
these obstacles we need to improve the competence of teachers, especially professional
and pedagogical competence. We also need to control the flow of globalization and
information to reduce the harm to young people.
Keywords: Citizenship Education, Ideal, Reality
Pendahuluan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan instrumen untuk mewujudkan
warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen). Pemerintah secara formal
telah menetapkan bahwa PKn merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkanya PKn dalam sebagai kurikulum
nasional dari SD hingga perguruan tinggi. Bahkan PKn juga menjadi salah satu
instrument untuk meningkatkan cinta tanah air dan semangat bela negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
PKn tidak saja mencakup pendidikan persekolahan sebagai mata pelajaran di
kelas atau di kampus. PKn juga mencakup pendidikan non persekolahan berupa segala
macam kegiatan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik
dan cerdas. Pelaksanaan PKn menghadapi banyak hambatan karena dipengaruhi oleh
banyak faktor. Tulisan ini akan membahas dinamika pelaksanaan PKn di Indonesia
yang menunjukkan kesenjangan antara cita dan fakta.
Pembahasan
Dimensi PKn
PKn mencakup dimensi yang luas. Akademisi dan praktisi PKn sering dibuat
bingung dengan berbagai istilah PKn. Setidaknya ada tiga dimensi PKn yaitu dimensi
konseptual, dimensi pedagogik, dan dimensi kelembagaan. Secara konseptual
terminologis kita mengenal beberapa istilah Civics, Civic Education, dan Citizenship
Education. Secara pedagogik, kita pernah mengenal berbagai mata pelajaran Civics,
Tata Negara, Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), Pendidikan Moral Pancasila
(PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dan yang terakhir kembali lagi ke PPKn. Pada tataran
kelembagaan di perguruan tinggi kita mengenal nama-nama program studi/ jurusan
PPKn, PKn, Hukum dan Kewarganegaraan dan lain-lain.
1

2

Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Asosiasi PPKn Indonesia
(AP3KnI), di Univ. Pendidikan Indonesia Bandung, 4 April 2015
Dr. SH. MHum. Dosen Prodi PPKn FKIP Univ. Sebelas Maret Surakarta, Ketua DPW
AP3KnI Jateng
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Secara historis-epistemologis, Amerika Serikat (AS) dapat dicatat sebagai negara
perintis kegiatan akademis dan kurikuler pengembangan konsep dan paradigma
―citizenship education‖ dan ―civic education‖ dimana pada tahun 1880-an di AS mulai
diperkenalkan mata pelajaran ―Civics‖ sebagai mata pelajaran mengenai pemerintahan
(Allen, 1960; Winataputra, 2001: 126).
Pada tahun 1900-an berkembang mata pelajaran ―Civics‖ yang diisi dengan
materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal. Hingga tahun 1920an istilah ―Civics‖ telah digunakan untuk menunjuk bidang pengajaran yang lebih
khusus, yakni ―vocational civics, community civics dan economic civics‖. ―Civics‖
pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi
dalam teori dan praktik. Sedangkan istilah ―civic education‖ menurut Manohey
(Somantri, 1973: 8) merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses
pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan
pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik (Gross and
Zeleny, 1958: 247).
Istilah ―citizenship education‖ menunjuk suatu bentuk ―character education‖
atau pendidikan karakter/watak (Best, 1960; Winataputra, 2001: 127). Allen (1960: 11)
melihat ―citizenship education‖ lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan
program pendidikan persekolahan, dimana mata pelajaran ―civics‖ merupakan unsur
yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan
dengan pendapat tersebut, The National Council for the Social Studies atau NCCS
(Somantri, 1973: 9), menekankan bahwa ―citizenship education‖ sesungguhnya
mencakup ―all positive influence coming from formal and informal education‖ atau
segala macam dampak (positif) yang diperoleh baik dari sekolah formal maupun
informal.
Jadi, Civics mengacu pada mata pelajaran tentang demokrasi secara teori dan
praktik. Civic Education mencakup seluruh proses pembelajaran dan administrasi di
sekolah pada semua mata pelajaran untuk membentuk warga negara yang baik.
Adapun Citizenhsip Education mencakup semua program pendidikan formal,
informal, maupun non formal yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara
yang baik dan cerdas. Civics dan Civic Education merupakan bagian dari Citizenship
Education. Relasi antara Civics, Civic Education dan Citizenship Education dapat
dilihat pada bagan berikut:
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Mata
Pelajaran

Lintas mata
pelajaran
(pembelajaran &
adminstrasi)

Pendidikan
formal, informal &
non formal
Bagan 1. Relasi antara Civics, Civic Education dan Citizenship Education

Cita Ideal PKn
Cita ideal PKn telah dinyatakan secara konseptual teoritis maupun yuridis.
Secara konseptual teoritis PKn bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik
dan cerdas. Untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas setidaknya harus
mempunyai tiga kompetensi sebagaimana dirumuskan oleh Center for Civic Education
(CCE, 1999), yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan
kewarganegaraan (civic skill), dan watak kewarganegaraan (civic dispositions).
Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang pemerintahan,
tujuan pemerintah, prinsip-prinsip konstitusi, struktur pemerintahan, sistem politik,
kekuasaan, keadilan, keragaman, hukum, hak asasi manusia, tanggung jawab warga
negara, peran warga negara dalam demokrasi, dan partisipasi warga negara dalam
mengambil keputusan.
Ketrampilan kewarganegaraan mencakup mencakup dua ketrampilan yaitu: (1)
Ketrampilan berpikir kritis: mengumpulkan dan menilai informasi, mengklarifikasi,
mengidentifikasi, mengevaluasi, melakukan refleksi, berkomunikasi, bernegosiasi; (2)
Ketrampilan berpartisipasi: berkomunikasi, bernegosiasi, bekerjasama, mengelola
konflik secara damai dan adil, serta mencapai kesepakatan.
Watak kewarganegaraan mencakup karakter privat dan karakter publik.
Karakter privat mencakup tanggung jawab moral, beradab, jujur, tekun, berpikiran
terbuka, disiplin diri, menghargai martabat individu, dan menghargai perbedaan
pendapat. Karakter publik mencakup: taat hukum, kesediaan berpartisipasi,
komitmen terhadap keputusan mayoritas, menghormati hak minoritas, toleran,
patriotik, saling menyayangi, nasionalis, menjaga keseimbangan kepentingan pribadi
dan umum, kesediaan merubah peraturan yang tidak adil dengan cara damai dan
berdasar hukum.
Secara yuridis cita ideal PKn dinyatakan dalam berbagai produk perundangundangan baik tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan tinggi.
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Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, tujuan PKn dapat ditemukan dalam
dokumen kurikulum.
Menurut kurikulum 2006 (KTSP), mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar
dan menengah bertujuan 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 bangsabangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Menurut Kurikulum 2013, mata pelajaran PPKn untuk pendidikan dasar dan
menengah memiliki tujuan diantaranya:
 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya;
 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, toleransi, gotong
royong, percaya diri, damai, santun, responsif, dan pro-aktif.
Berdasarkan Pasal 35 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PKn
merupakan mata kuliah umum (MKU) yang wajib diajarkan di perguruan tinggi.
Adapun tujuan PKn dirumuskan dalam SK Dikti No.43/2006 dan Penjelasan Pasal 35
UU No.12/2012, yaitu:
e) Menguasai pengetahuan dan nilai-nilai kewarganegaraan dan mampu menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
f) Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis,
dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban.
g) Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah
air, demokratis dan berkeadaban;
h) Menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi
aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila
Realita PKn
Secara umum, pendidikan Indonesia sedang mengalami masalah yang kompleks.
Kompleksitas masalah terjadi karena muncul aneka ragam persoalan dalam berbagai
aspek pendidikan. Dimulai dari ketidakmerataan akses, kesenjangan infrastruktur,
fasilitas, sarana, dan prasarana, kekurangan guru, rendahnya kompetensi guru, korupsi
aparat pendidikan, kekerasan, tindak asusila hingga hiruk pikuk kurikulum 2013 yang
terjadi saat ini (Triyanto, 2014).
Saking kompleksnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi ‗gawat darurat‘.
Dari sejumlah data yang dimiliki Kemendikbud, dalam beberapa tahun terakhir, dunia
pendidikan Indonesia menunjukkan hasil buruk. Mendikbud menyampaikan beberapa
data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa
tahun terakhir (Kompas, 01/12/14):
8. Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal
pendidikan.
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9. Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar
kompetensi guru adalah 75.
10. Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas
pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve.
11. Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari
50 negara yang diteliti.
12. Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan
oleh lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun
2012.
13. Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai
aksi suap- menyuap dan pungutan liar.
14. Dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November 2015, angka
kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai
230 kasus.
Secara khusus, pelaksanaan PKn di Indonesia masih juga belum sesuai
harapan. Banyak kasus-kasus yang mencerminkan belum berhasilnya pembentukan
warga negara yang baik dan cerdas di Indonesia. Kita banyak menemukan kasus
pelanggaran hukum dan moral yang dilakukan oleh para generasi muda dan pelajar kita
seperti tawuran, anarki, penyalahgunaan narkoba, kejahatan, kasus asulila dan lain-lain.
Munculnya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal dan
eksternal.
Faktor Internal
Faktor internal muncul dari kondisi pendidikan di Indonesia yang belum dapat
sepenuhnya mendukung pembentukan warga negara yang baik dan cerdas. Kondisi
pendidikan ini banyak dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi guru.
Sesuai data Kemdikbud di atas, guru-guru PKn masih harus terus ditingkatkan
kompetensinya terutama dalam hal kompetensi professional dan pedagogik. Saya
sering menemukan guru yang kurang kuat dalam hal kompetensi profesional
khususnya dalam bidang pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Hal ini
disebabkan para guru kurang memiliki kemauan yang kuat untuk terus meng-update
pengetahuan kewarganegaraan-nya. Padahal pengetahuan kewarganegaraan adalah
pengetahuan yang dinamis dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Sehingga
apabila guru tidak aktif belajar dan meng-update maka dia akan tertinggal. Sebagai
contoh, banyak guru PKn kurang meng-update pengetahuannya tentang tata urutan
perundang-undangan yang sudah mengalami perubahan berkali-kali.
Kompetensi pedagodik guru juga masih menjadi hambatan besar dalam rangka
membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Banyak guru PKn masih terjebak
dalam penilaian kognitif karena kurang memahami teknik dan strategi penilian afektif
dan psikomotrik. Saya sering menemukan para guru yang kebingungan mengukur
kemampuan civic skill dan civic disposition siswa. Di samping minimnya pengetahuan
guru PKn tentang kedua kedua kompetensi tersebut, guru juga perlu ditingkatkan
kemampuannya dalam penyusunan instrumen penilaian. Guru juga kurang inovatif
karena terlalu bergantung pada buku paket. Saya sering menemukan buku-buku PKn
masih terdapat kelemahan. Banyak buku paket terjebak dalam pola pikir kognitif
sehingga ‗menyeret‘ guru menjadi cognitive-minded.
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Faktor Eksternal
Faktor internal didominasi oleh derasnya arus globalisasi yang berdampak pada
kencangnya arus informasi yang masuk Indonesia tanpa terkendali. ‗Kran‘ demokrasi
yang dibuka terlalu lebar pasca reformasi telah membawa bangsa ini pada euphoria
kebebasan yang cenderung tanpa batas.
Prinsip kebebasan telah menjadi pembenar bagi banyak kelompok untuk
melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Demonstrasi yang rusuh dan anarki,
kebebasan berbicara tanpa etika, kebebasan berekspresi berbau pornografi dan
pornoaksi, kebebasan pers yang meracuni mental dan moral adalah contoh-contoh
dampak buruk dari liberalisasi demokrasi. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran
hukum dan moral yang dilakukan generasi muda yang diakibatkan mereka terpengaruh
oleh aneka tontonan yang menyesatkan dari media cetak atau elektronik sebagai bagian
dari kebebasan pers.
Simpulan
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKn di Indonesia masih
mengalami kesenjangan antara cita dan fakta. PKn masih menghadapi hambatan yang
cukup berat yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasi
hambatan tersebut kita perlu meningkatkan kompetensi guru khususnya kompetensi
profesional dan pedagogik. Kita juga perlu mengendalikan arus globalisasi dan
informasi agar tidak berdampak buruk pada generasi muda.
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UPAYA MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA
GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SEKOLAH DALAM MEMBINA BUDAYA DISIPLIN
UNTUK MEWUJUDKAN KAREKTER BANGSA
oleh
Dede Iswandi, M.Pd.
Abstrak
Pembinaan budaya disiplin berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa,
guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bertujuan untuk membina siswa
agar memiliki disiplin yang baik serta dapat mentaati peraturan atau norma
lingkungan tanpa harus, diawasi, didorong, dan diancam hukuman tetapi atas dasar
kemauan dan pertimbangan sendiri. Pentingnya budaya disiplin dalam membangun
jati diri bangsa bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa sangat beralasan apabila
berbagai upaya dilakukan untuk membina, menumbuhkan, kedisiplinan dalam
kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan
negara. Salah satu bentuk pembinaan sikap dan prilaku disiplin adalah melalui
pendidikan. Guru merupakan salah satu komponen penting yang ada di sekolah,oleh
karena itu, guru mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam
upaya pembinaan sikap dan prilaku pelajar yang salah satunya meliputi sikap disiplin
siswa. Untuk itu, diperlukan kemampuan guru dalam menumbuh kembangkan seluruh
aspek yang ada dalam diri siswa, baik itu aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa,
supaya siswa bukan hanya menjadi warga negara yang pintar (secara kognitif) tapi
juga menjadi warga negara yang mampu mengamalkan seluruh kompetensi yang
diajarkan supaya siswa benar-benar mampu menjadi warga negara yang baik, oleh
karena itu guru harus mampu menanamkan, membina dan mengembangkan prilaku
siswa, sebab guru dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tapi juga
bertanggung jawab terhadap pembinaan watak dan karakter siswa. Penanaman budaya
disiplin disekolah bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang
baik, yang memiliki karakter serta budaya disiplinan pribadi yang tinggi.
Kata Kunci: Jati Diri, Pendidikan Kewarganegaraan, Pembinaan Budaya Disiplin,
Karakter Bangsa.

Pendahuluan
Pengertian jati diri menurut kamus besar bahasa Indonesia online jati artinya
ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Sedangkan diri
artinya identitas, inti, jiwa, semangat. Dengan demikian jati diri adalah, ciri khas atau
karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Jati Diri
Bangsa Indonesia merupakan perwujudan atau cerminan dari karakter bangsa
Indonesia. Karakter bangsa merupakan kumpulan dari karakter individu anak bangsa
yang dijadikan sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan nyata.
Menurut Lickona karakter terbagi atas beberapa bagian yang tercakup di
dalamnya yaitu:
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Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling,
and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the
good, and doing the good, habits of the mind, habits of the heart, and habits of
action. All three are necessary for leading a moral life, all three make up moral
maturity. When we think about the kind of character we want for our children, it's
clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what
is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure
from without and temptation from within. (1991: 51)
Dari pendapat Lickona di atas dapat disimpulkan bahwa karakter terdiri dari tiga
korelasi antara lain moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Akumulasi dari
Karakter itu sendiri adalah: mengetahui hal-hal yang baik, memiliki keinginan untuk
berbuat baik, dan melaksanakan yang baik. Ketiga hal tersebut dapat memberikan
pengarahan atau pengalaman moral hidup yang baik, dan memberikan kedewasaan
dalam bersikap atau berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Pendidikan
Nasional telah merumuskan 18 Nilai Karakter berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa
yang harus ditamamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter
bangsa. 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas : religious, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komuniktif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.
Dari ke 18 nilai pendidikan karakter yang dibahas pada kesempatan ini adalah
pentingnya membangun jati diri bangsa bagi kalangan peserta didik disekolah yaitu
dengan membina budaya disiplin. Salah satu masalah diantaranya adalah melemahnya
budaya disiplin. Padahal pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
proses kehidupan manusia, pendidikan seyogyanya menjadi penuntun terhadap
pemenuhan kebutuhan manusia dalam proses berpikir, bersikap, bertindak maupun
berperilaku. Pendidikan memberikan pengaruh terhadap perkembangan seluruh aspek
kepribadian manusia dalam upaya menumbuhkembangkan potensi sumber daya
manusia secara optimal.
Sekolah merupakan wahana pendidikan formal yang berperan dalam
meningkatkan kualitas manusia Indonesia sejak dini, Karena sekolah merupakan
tempat dilaksanakannya kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan. Khusus untuk
siswa SMA yang berada pada rentang masa remaja yaitu antara usia 14-18 tahun,
umumnya menghabiskan waktu sekitar 7 jam sehari disekolahnya. Ini berarti
bahwa hampir setiap hari, sepertiga waktu mereka digunakan di sekolah. Tidak
mengherankan jika pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa para remaja
SMA cukup besar. Dalam hal ini sekolah merupakan lingkungan kondusif untuk
mempersiapkan manusia yang memiliki kepribadian mantap melalui pembinaan
pengetahuan, pengenalan sikap, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan
sekolah. Disiplin dapat berlaku dalam berbagai dimensi kehidupan seperti dalam
melaksanakan ajaran agama, dalam bekerja, belajar, disiplin waktu dan disiplin dalam
peraturan sekolah.
Setiap individu membutuhkan disiplin, karena dengan disiplin individu dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik, dapat belajar berperilaku
dengan cara yang diterima masyarakat dan sebagai hasilnya diterima oleh
437

kelompok sosial mereka. Siswa SMA yang memiliki disiplin yang baik akan dapat
berperilaku sesuai dengan harapan kelompoknya, mengarahkan siswa untuk hidup
menurut standar yang disetujui kelompok sosial sehingga siswa akan memperoleh
persetujuan sosial, dan berfungsi sebagai motivasi pendorong ego yang
mendorong individu mencapai apa yang diharapkan dari padanya serta membantu
individu mengembangkan hati nurani, pembimbing dalam pengambilan keputusan dan
pengendalian perilaku (Hurlock, 1990: 82).
Meskipun disiplin berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa, akan
tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang
tidak peduli dengan pelaksanaan disiplin di sekolahnya, salah satu gejala yang
tampak adalah maraknya pemakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan
peraturan sekolah. Selain itu ditemukan banyak pula siswa yang berkeliaran saat jam
sekolah dan melakukan kegiatan lain di berbagai tempat seperti berjalan jalan di
pasar dan di tempat-tempat hiburan lainnya, pertokoan atau Mall, terminal bis, dan
tempat-tempat rekreasi, siswa yang terlambat datang ke sekolah, membolos dari
sekolah, tidak memperhatikan pelajaran, ribut di dalam kelas, keluar pada waktu jam
pelajaran, ke kantin sebelum waktunya, dan mengenakan seragam yang tidak
sesuai dengan peraturan sekolah.
Perilaku-perilaku siswa tersebut cenderung pada perilaku yang tidak sesuai dan
menyimpang dari peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Untuk itu, peranan
guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur
penting bagi keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju pada pencapaian tujuan
pendidikan secara optimal. Dalam hal ini guru pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan bertujuan untuk membantu siswa memiliki disiplin yang baik agar
dapat mentaati peraturan atau norma lingkungan tanpa harus dibimbing, diawasi,
didorong, dan diancam hukuman tetapi atas dasar kemauan dan pertimbangan sendiri.
Lickona (1992), yang menyatakan bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku
manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu : meningkatnya
kekerasan di kalangan remaja; ketidakjujuran yang membudaya; semakin tingginya
rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin; pengaruh peer group
terhadap tindakan kekerasan; meningkatnya kecurigaan dan kebencian; penggunaan
bahasa yang memburuk; penurunan etos kerja; menurunnya rasa tanggung jawab
individu dan warga negara; meningginya perilaku merusak diri; dan semakin kaburnya
pedoman moral.
Jelaslah sangat mendasar mengapa begitu pentingnya pengembangan dan
pembinaan karakter, seperti yang dicanangkan pemerintah dalam Desain Induk
Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (2010: 1) adalah sebagai berikut:
1. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi
dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri
yang kuat yang akan eksis.
2. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan
ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah
mencapai tujuan negara
4. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti
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proses kenangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah.
5. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan
dari suatu bangsa yang multikultur.
Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu
merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan
psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, satuan
pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter
dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat
dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir
(Intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic
development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development),
(Kemdiknas,2010:10).
Dari paparan tersebut di atas, jelas sudah apa yang seharusnya dikembangkan
dan dibina oleh pendidikan formal yaitu mengamalkan apa yang diamanatkan dalam
Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 yang salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan
dan membina karakter siswa melalui pembelajaran.
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki
posisi yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai sarana untuk pembentukan
karakter siswa agar siswa mampu menjadi warga negara yang baik. Hal ini tertulis dari
tujuan dikembangkannya PKn, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sapriya dan
Maftuh (2005:320) bahwa :
‖Secara
umum
tujuan
negara
mengembangkan
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warganegara menjadi
warganegara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang
memiliki kecaedasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional,
sosial, maupun sepiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab
(civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara (civic participation) agar tumbuh rasa
kebangsaan dan cinta tanah air‖.
Tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak
dikembangkan dalam pembelajaran PPKn, dimana aspek dan kompetensi tersebut
meliputi Pertama pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang menyangkut
kamampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori dan konsep.
Kedua keterampilan kewarganegaraan (civic skills) yang meliputi keterampilan
intelektual (intellectual skil), dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills).
Ketiga watak/karakter kewarganegaraan (civic disposition), kompetensi watak/karakter
kewarganegaraan ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling penting dalam
mata pelajaran PPKn, dimana dimensi watak dan karakter kewarganegaraan dapat
dipandang sebagai ―muara‖ dari pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dan
keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Dengan demikian seorang warganegara
yang baik pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik,
selanjutnya seorang warganegara harus memiliki keterampilan secara intelektual
maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada
akhirnya pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk suatau watak atau
karakter warganegara yang baik.
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Persepsi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap budaya
disiplin di sekolah sebagai pengembangan karakter bangsa saat ini.
Pesepsi terhadap budaya disiplin di sekolah sebagai pengembangan karakter
bangsa, guru PPKn sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, guru PPKn sudah
dapat memahami bahwa sikap disiplin merupakan pengembangan dari karakter bangsa
saat ini, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang guru PPKn, bahwa karakter
merupakan sikap perilaku seseorang dilihat dari aspek etika, nilai, moral, dan potensi
yang ada dalam diri seseorang, sehingga baik atau tidaknya karakter seseorang bisa
dilihat dari perilaku, nilai, etika yang melekat pada dirinya. Sedangkan pendapat yang
berbeda mengatakan bahwa, karakter merupakan perbuatan, pola fikir seseorang dan
disiplin merupakan bagian dari karakter bangsa.
Sikap kedisiplinan wajib dimiliki oleh setiap siswa di sekolah karena siswa
sebagai generasi penerus bangsa harus berkarakter baik agar tercipta kehidupan yang
harmonis baik itu di sekolah, keluarga, maupun dilingkungan masyarakat. Dalam
lingkup yang lebih kecil, maka sekolah dapat dijadikan miniatur pelakasanaan disiplin
siswa sebagai warga negara yang baik (good citizens). Di setiap sekolah pasti
menerapkan budaya disiplin yang wajib di miliki oleh setiap stakeholder, semua guru
wajib memiliki pengetahuan, pemahaman dan tindakan mengenai budaya disiplin di
sekolah.
Strategi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam
menumbuhkembangkan budaya disiplin di sekolah terkait dengan
pengembangan karakter bangsa.
Setiap guru PPKn di persekolahan tentu memiliki strategi yang berbeda-beda
dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin salah satu caranya yaitu dengan
menanamkan budaya disiplin malalui habituasi seperti tepat waktu dalam masuk kelas,
menyiapkan kelas sebelum pembelajaran dimulai, membuang sampah pada tempatnya,
mengerjakan tugas tepat waktu, tidak ribut ketika belajar, atau dalam hal yang lainnya.
Apabila ada siswa yang melanggar maka diberikan sangsi yang tegas bagi siswa yang
melanggar disiplin sesuai dengan peraturan sekolah dalam menegakkan kedisiplinan di
sekolah banyak berbagai cara guru PPKn yang diimplementasikan seperti memberikan
point pelanggaran berupa angka dari yang terkecil sampai yang terbesar tergantung
tingkat pelanggaran siswa, karena hukuman yang bersifat fisik di sekolah bisa
berdampak negatif bagi siswa. Keberhasilan pembudayaan disiplin di sekolah tidak
terlepas dari dukungan pihak sekolah itu sendiri baik dari segi sarana prasarana yang
mendukung, penjaga sekolah, guru-guru, dan staf sekolah. Proses pembelajaranpun
sangat berperan dalam pembentukan sikap disiplin siswa.
Dilingkungan sekolah guru PPKn seringkali dijadikan sebagai teladan atau
panutan di maka sudah seharusnya memberikan contoh positif terhadap siswa, Salah
satu pembentukan sikap disiplin siswa harus dilakukan dengan memberikan contoh,
bukan hanya dalam bentuk cerita, tetapi juga keteladanan dalam diri guru sendiri.
Perlunya pembagian tugas antara guru PPKn, guru BP, pihak sekolah, dan orang tua
siswa. Pada saat siswa melakukan tindak pelanggaran guru hanya menegur,
mengingatkan, dan menasehati siswa, akan tetapi jika siswa yang bersangkutan masih
tidak menyadari kesalahannya, maka guru bekerjasama dengan guru BP dalam
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melakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. Dalam melakukan pembinaan disiplin,
sekolah biasanya memiliki panduan khusus untuk membina budaya disiplin siswa yaitu
berupa buku tatakrama siswa yang wajib dibawa selama menjadi siswa. Buku tersebut
berisi tentang petunjuk teknis tata tertib, klasifikasi pelanggaran sekaligus sanksi
terhadap siswa yang melanggar. Cara seperti ini dinilai efektif untuk menciptakan
budaya disiplin siswa, disiplin yang dibentuk dalam sebuah tata tertib perlu
disosialisasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga siswa bisa membaca
setiap saat aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Selain itu terungkap pula bahwa pada
saat penerimaan siswa baru, siswa menandatangani perjanjian bahwa akan mematuhi
setiap tata tertib yang berlaku di sekolah diatas materai, sehingga ketika siswa
melakukan pelanggaran maka pihak sekolah ada kekuatan hukum untuk menghukum
siswa atau bahkan jika pelanggarannya tergolong berat, pihak sekolah tidak segan
untuk mengeluarkan siswa dari sekolah, disiplin tidak akan tegak kalau sanksinya tidak
tegas.
Hasil dari perwujudan budaya disiplin di sekolah sebagi pengembangan karakter
bangsa.
Keberhasilan dari perwujudan budaya disiplin di sekolah dipengaruhi oleh
guru terutama guru PPKn yang tugasnya bukan hanya mentransfer pengetahuan pada
siswa melainkan juga menanamkan aspek nilai dan norma yang diharapkan dapat
merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik, selain itu juga harus di pengaruhi oleh
campur tangan orang tua siswa itu sendiri. Usaha yang dilakukan dengan kerja keras
dan sungguh-sungguh oleh guru PPKn dan sekolah dalam membina budaya disiplin di
sekolah, siswa dapat menerima atau mempraktekan cara hidup yang berbudaya disiplin
tanpa merasa canggung, resah, atau terpaksa ketika melaksanakannya.
Simpulan
1. Budaya disiplin merupakan bagian terpenting yang wajib dimiliki oleh siswa
dalam mengembangkan karakter bangsa sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Pemahaman tentang pentingnya budaya disiplin bagi keberlangsungan hidup suatu
bangsa.
2. Strategi yang digunakan dengan pembudayaan nilai-nilai disiplin yaitu dengan cara
pendekatan kepada siswa oleh guru PPKn, yaitu dengan habituasi/pembiasaan
melalui latihan kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta memberikan
ketauladanan oleh guru PPKn.

3. Budaya disiplin dapat mewujudkan terciptanya kondisi yang terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan,
kesetiaan, tanggung jawab, keteraturan dan ketertiban dilingkungan sekolah.
Karena pada dasarnya setiap individu membutuhkan disiplin bila mereka ingin
bahagia dan menjadi orang yang baik penyesuaiannya, melalui disiplinlah
siswa dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat dan
sebagai hasilnya diterima oleh kelompok sosial mereka.
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REAKTUALISASI EMPAT KONSENSUS KEBANGSAAN INDONESIA
UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK
(SMART AND GOOD CITIZENS)
(Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan)
Oleh
Efi Miftah Faridli
Abstrak
Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana warga negara dibentuk melalui 4
konsensus kebangsaan dengan media Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara
yang diharapkan dengan 4 konsensus kebangsaan dan Pendidikan Kewarganegaraan,
ialah warga negara yang memiliki karakter bertanggungjawab cerdas dan memiliki
sikap-sikap yaitu
Kata Kunci: Warga negara, 4 konsensus Kebangsaan, Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendahuluan
Warga negara menurut Aristoteles adalah orang yang secara aktif ikut
mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu yang bisa berperan sebagai
orang yang diperintah, dan orang yang yang bisa berperan sebagai yang memerintah.
Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran.
Jadi, tegasnya warga negara harus sanggup memainkan peranan sangat penting dalam
kehidupan bernegara. (Rapaar, 1993:67 dalam Wuryan dan Saifullah, 108 :2006),
sementara itu. Menurut Adeng Muchtar Ghazali (2004:19) warga negara adalah orangorang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara
dalam hal ini mengandung arti sebagai peserta dari suatu persekutuan yang didirikan
dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama demi kepentingan
bersama. Berdasarkan konsepsi ini, maka warga negara mempunyai persamaan hak di
hadapan hukum, semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi dan tanggung
jawab. A.S. Hikam (Adeng, 2004:19) menyatakan bahwa warga negara merupakan
terjemahan dari citizenship adalah sebagai komunitas yang membentuk negara itu
sendiri. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 Penduduk adalah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan menurut
Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
pasal 1, 2 , menegaskan sebagai berikut :Pasal 1, warga negara adalah warga suatu
negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pasal 2, yang
menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
Teori kewarganegaraan Liberal-Individualistik menyatakan bahwa warga negara
merupakan pemegang otoritas untuk menentukan berbagai pilihan dan hak-hak, warga
negara secara individual akan memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya, yakni
menentukan pilihan tindakan yang akan mengantarkan pada hasil nilai tertinggi
dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi, dengan demikian dapat
disimpulkan menurut teori ini bahwa warga negara memiliki keleluasaan dan
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kebebasan secara individu, lain halnya dengan teori Komunitarian bahwa individu
sebagai warganegara dibentuk oleh masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat
sistem norma yang disepakati, oleh karenanya masyarakat merupakan hal yang sangat
vital bagi adanya kewarganegaraan.(Wuryan dan Saifullah, 110-111: 2006). Jimly
Asshiddiqqie (2006:132) menggambarkan, setiap warga negara mempunyai hak-hak
yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi
(protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh negara.
Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara
yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (recognized), dihormati
(respected) dan ditaati atau ditunaikan (complied) oleh semua warga negaranya. Dapat
disimpulkan bahwa negara dengan warga negaranya saling kebergantungan dan saling
membutuhkan dimana yang menjadi hak warga negara adalah kewajiban negara,
sedangkan yang menjadi hak negara adalah kewajiban warga negara.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1
menjelaskan bahwa ―Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air‖.
Pendidikan Kewarganegaraan keberadaanya sangat penting untuk membentuk warga
negara yang baik dan cerdas, secara akademik Pendidikan kewarganegaraan dapat
didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah, kebajikan dan
budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik
sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang
secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan,
aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan
(Winataputra,2005). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan suatu bidang
studi yang harus ada dalam pendidikan di suatu negara, hal ini berhubungan dengan
kepentingan negara tersebut, misalnya di Amerika Serikat pada abad 18, mulai
diperkenalkan mata pelajaran ―Civics‖ dan memberikan perhatian khusus terhadap
pentingnya Civic Education sebagai wahana Amerikanisasi dan pendidikan demokrasi
(Winataputra dan Budimansyah, 2007:14). Kurikulum 2004 menjelaskan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) memfokuskan pada pembentukan diri yang
beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa usia. dan suku bangsa untuk menjadi
warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan Undang Undang Dasar.
Karakteristik warga negara yang Cerdas dan baik
Menurut pandangan John Cogan (1998) dalam (Wuryan dan Saifullah
108:2006), karakteristik yang harus dimiliki warga negara, meliputi sebagai berikut :
1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota
masyarakat global
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan
bertanggungjawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan toleransi terhadap keragaman
budaya.
4. Kemampuan untuk berfikir secara sistematis dan kritis
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
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6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk
menjaga lingkungan
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia.
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal,
nasional dan internasional.
Warga Negara yang diharapkan menurut CCE : 1999 dalam (Winataputra dan
Budimansyah, 2007:31-33) adalah warganegara yang memiliki :
1. Pengetahuan Kewarganegaraan
Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan
kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Komponen
ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan yang diajukan sebagai
sumber belajar PKn, yaitu:
a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik & pemerintahan?
b. Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia
pemerintahan
yang
dibentuk
oleh
konstitusi
c. bagaimana
mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsipprinsip
demokrasi indonesia?
d. Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di
dunia
e. Apa peran warganegara dalam demokrasi Indonesia
2. Kecakapan kewarganegaraan (civic skill). Jika warganegara
mempraktekkan hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajibannya
sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu
menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima
pertanyaan sebagaimana diuraikan, namun mereka pun perlu memiliki
kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.
Kecakapan-kecakapan intelektual meliputi identifying and describing;
explaining and analyzing; and evaluating, taking and defending positions
on public issues. Kecakapan-kecakapan partisipatoris mencakup
interacting, monitoring and influencing.
3. Watak kewarganegaraan (civic disposition) yang mengisyaratkan pada
karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan
pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung
jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah
penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan
aturan main (rule of law), berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar,
bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan
agar demokrasi berjalan sukses.
Menurut Pandangan Winataputra (2005) misi terbentuknya warganegara
melalui konsepsi paradigmatik PKn untuk demokratisasi adalah warga negara yang
cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab melalui proses pembelajaran yang
mencerdaskan, mendidik, membudayakan dan membelajarkan demokrasi secara
demokratis. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa warga Negara
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yang ideal adalah warga Negara yang cerdas, partisipatif, bertanggungjawab dan
demokratis. penjelasan di atas menegaskan bahwa warga negara yang baik memiliki
indikator bertanggungjawab, disiplin dan menghargai harkat dan martabat manusia,
dengan demikian Negara bangsa Indonesia yang demokratis dan maju menjadi cita-cita
nyata di masa yang akan datang. Diharapkan PKn berperan aktif dalam usaha
mencegah perilaku korupsi yang semakin menjamur di masyarakat hal ini sesuai
dengan kerangka sistemik PKn secara kurikuler, PKn dirancang sebagai subjek
pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu : (a) berpikir secara kritis,
rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b).Berpartisipasi secara
aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; (c).Berkembang secara
positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (d)
berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau
tidak
langsung
dengan
memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi.(Budimansyah,2008).
Urgensi Reaktualisasi Empat Konsensus Kebangsaan Untuk Membentuk Warga
Negara Yang Cerdas Dan Baik
Di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan...Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...menegaskan bahwa negara bangsa Indonesia
memiliki tugas dan kewajiban serta cita-cita luhur yang diaktualisasikan melalui
pengembangan nilai-nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah
dan masyarakat.
1. Pancasila
Fungsi filsafat yang pertama adalah mempertanyakan dan menjawab ―apakah
dasar dari kehidupan berpolitik atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangatlah
tepat pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wediodiningrat di
hadapan rapat BPUPKI bahwa ―Negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa
dasarnya‖? Soekarno menafsirkan pertanyaan itu sebagai berikut: ―Menurut anggapan
saya, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda:
‗philosophische grondslag‘ dari pada Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag
itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.‖1) ―Dasar Negara‖
dapat disebut pula ― ideologi negara‖, seperti dikatakan oleh Mohammad Hatta:
―Pembukaan UUD, karena memuatnya di dalamnya Pancasila sebagai ideologi
Negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik
negeri seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tatanegara Indonesia. Undangundang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya,
adalah dasar mengatur politik Negara dan perundang-undangan Negara, supaya
terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Kalau seringkali dikatakan mengenai ideologi Pancasila, sebetulnya yang
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dimaksudkan tidak lain adalah Pancasila sebagai dasar Negara, sebagaimana dikatakan
Bung Hatta, ―ideologi Negara‖., yaitu prinsip-prinsip atau asas membangun Negara.
Jadi Pancasila bukanlah suatu ―doktrin‖ yang lengkap, yang begitu saja dapat
dijabarkan dalam tindakan, tetapi suatu orientasi, yang memberikan arah kemana
bangsa dan negara harus dibangun atau suatu dasar rasional, yang merupakan hasil
konsensus mengenai asumsi-asumsi tentang Negara dan bangsa yang akan dibangun.
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Cita-cita luhur Negara bangsa Indonesia (UUD NRI tahun 1945) :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakna ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, ‖Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perkeadilan.‖ Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 ini
mengandung makna bahwa: Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa
Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan lawan penjajahan. Bangsa Indonesia
bukan saja bertekad untuk merdeka, tetapi juga akan berdiri di barisan yang paling
depan untuk menentang dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Alinea ini mengungkapkan adanya dalil objektif, yakni bahwa penjajahan itu tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga harus dihapuskan, agar
seluruh bangsa di dunia dapat menikmati hak asasinya, yaitu kemerdekaan, sehingga
tidak ada penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Alinea ini juga mengandung
suatu pernyataan subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk
membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan.
Alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi,‖ Dan perjuangan
kemerdeaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan
makmur.” Alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini menunjukkan adanya
ketepatan penilaian bahwa : Perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai
pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus
dmanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan
akhir, tetapi harus diisi dengan perjuangan untuk mempertahankan dan mewujudkan
negara Indonesaia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi,‖ Atas berkat
rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.‖ Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 ini mengandung makna : Adanya keyakinan dan kepercayaan, merupakan
motivasi spiritual bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat dan rahmat dari
Allah Yang Maha Kuasa.Merupakan movasi spiritual yang luhur dan merupakan
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pengukuhan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan
Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, ‖ Kemudian
daripada itu untuk mebentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesaia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.‖ Alinea keempat Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 ini mengandung makna : Bahwa tujuan nasional Indonesia
adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
(4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial. 2). Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan
rakyat
Negara Indonesia didirikan berdasarkan falsafah Pancasila, yaitu (1)
Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan
Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Negara kesatuan merupakan salah satu bentuk negra di dunia. Konstitusi atau
undang-undang Dasar Negara Kesatuan memberikan kekuasaan penuh pada
pemerintahan pusat untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
Berdasarkan konferensi PBB tentang hukum laut Internasional ( Konferensi
jamaika, 1982 ), perairan Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu laut territorial, batas
landas kontinen, zona ekonomi eksklutif. Batas landas kontinen sebuah Negara paling
jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200
meter. Wilayah udara berguna untuk kepentingan hubungan udara dan teknologi
informasi-komunikasi.
a. Pentingnya Keutuhan NKRI
Tekad bangsa Indonesia untuk bersatu sebenarnya telah tercetus sejak berabadabad yang lalu. Hal ini dilukiskan dalam sumpah PALAPA yang diucapkan oleh
Mahapatih Gajah Mada menginginkan terbentuknya suatu persatuan dan kesatuan di
seluruh wilayah Nusantara. Berabad-abad pula cita-cita tersbut kandas karena
perselisihan diantara rakyat Indonesia itu sendiri, hal ini memudahkan berbagai bangsa
asing (seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang) menaklukkan negeri kita. Melalui
kebijakan devide et impera (memecah belah untuk menguasai), bangsa-bangsa asing
tersebut berhasil mengadu domba sesame bangsa Indonesia. Akibatnya, perlawanan
bangsaa kita terhadap para penjajah dapat dikatakan tidak pernah berhasil dan
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Indonesiapun mengalami penjajahan selama ratusan tahun.
Timbul kesadaran akan perlunya organisasi modern sebagai alat perjuangan
untuk mengatur dan menggerakan perlawanan secara nasional. Organisasi ini bergerak
dibidang pendidikan, tujuannya adalah agar semakin banyak pemuda Indonesia yang
pandai menyerap pengetahuan modern. Organisasi pertama yang menyerukan
persatuan bagi segenap bangsa Indonesia yang mendiami bumi nusantara adalah
Indishe Partij. Sikap ini diperlihatkan oleh keanekaragaman latar belakang tokohtokohnya yaitu E.E.F. Douweis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo serta Suwardi
Suryaningrat. Organisasi ini mempromosikan kebangsaan Indonesia tanpa membedabedakan latar belakang yang bersifat kesukuan, agama, ras, ataupun golongan yang
pada saat itu masih cukup kental mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Pada tanggal
30 April – 2 mei, sejumlah organisasi pemuda mengadakan Kongres pemuda 1 di
Jakarta. Kongres tersebut bertujuan mempersatukan semua organisasi pemuda menjadi
sebuah organisasi tunggal yang bersifat nasional. Hasil utama dari Kongres ini adalah
mengikuti dan menerima cita-cita persatuan Indonesia.
Kongres Indonesia II diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres
diadakan atas inisiatif perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Kongres ini
menghasilkan sumpah ikrar yang kemudian dikenal dengan nama ― Sumpah Pemuda‖.
NKRI dinyatakan berdiri melalui Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang
dinyatakan oleh Ir.Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Bangsa Indonesia menyatakan
telah melepaskan diri sebgai bangsa yang merdeka dan tidak ingin hidup dibawah
cengkraman penjajah.
b. Makna Kesatuan Wilayah Indonesia
Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara
apabila memenuhi unsur–unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur–
unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpacht adalah : (a)
rakyat, (b) wilayah, dan (c) Pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut
sebagai unsur Konstitutif atau pembentuk. Disamping ketiga unsur pokok tersebut
masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari
negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata
negara atau organisasi negara.
Selain itu juga ada unsur negara ditinjau dari segi negara sebagai subyek dalam
hukum internasional yaitu suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan
negara lain, maka negara harus memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam
Konvensi Montevideo 1933 yaitu: (a) daerah tertentu, (b) penduduk yang tetap, (c)
pemerintah, (d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan (e) pengakuan.
Makna kesatuan wilayah Indonesia dapat kita bedakan dari segi politik, social
budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Kesatuan Politik
1. Seluruh wilayah nasional Indonesia beserta isi dan kekayaannya merupakan
ruang hidup, modal dan milik bersama seluruh bangsa Indonesia.
2. Seluruh wilayah nasional merupakan satu kesatuan hukum. Artinya, hanya ada
satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
3. Rakyat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam latar belakang merupakan
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satu bangsa Indonesia.
4. Sebagai satu bangsa, rakyat Indonesia harus merasa satu senasib
sepenanggungan, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa.
Kesatuan Sosial Budaya
1. Beragam budaya di Indonesia menggambarkan keragaman budaya yang
menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa.
2. Rakyat Indonesia harus membina kehidupan yang serasi satu sama lain demi
kemajuan seluruh bangsa.
Kesatuan ekonomi
1. Kekayaan Indonesia menjadi modal dari milik seluruh bangsa.
2. Perkembangan kesejahteraan harus serasi dan seimbang di seluruh daerah,
tanpa meninggalkan cirri khas yang dimiliki daerah yang bersangkutan.
Kesatuan Pertahanan Keamanan
1. Ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa
dan Negara.
2. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa
dan Negara.
Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia kaitannya
dengan mengembangkan Pendidikan berwawasan multikulturalisme yaitu :
a. Suatu pendidikan yang mengapresiasi keragaman budaya sebagai realitas
objektif dalam suatu kehidupan masyarakat.
b. Pendidikan berwawasan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai
keniscayaan, dan menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif
Bhinneka Tunggal Ika sebagai ciri khas bangsa Indonesia merupakan suatu
cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga Persatuan
Indonesia. Secara sederhana Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai suatu sikap
mental bangsa Indonesia yang berbeda suku,agama,ras dan adat namun terikat dalam
satu rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sikap mental tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi bangsa Indonesia yang
sedang menghadapi berbagai permasalahan saat ini. Bangsa Indonesia harus kembali
mengingat dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan seharihari.
Karakter bangsa sebagai nilai untuk membentuk warga negara yang cerdas dan
baik
Berdasarkan uraian di atas dapat ditambahkan, melalui media PKn khususnya
di dalam pembelajaran, terdapat 18 karakter bangsa yang sedang digelorakan untuk
diinternalisasikan kepada setiap warga negara :
1. Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup
rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
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4. Disiplin : Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya.
6. Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru
dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis : Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan : Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan
kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air : Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan rasa
kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai : Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-Jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Simpulan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat baik
untuk dikembangkan di dalam kehidupan warga negara, implementasi nilai-nilai
Pancasila juga tercermin di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat
berikut dengan batang tubuhnya. NKRI sebagai suatu rangkaian wilayah sangat
penting adanya. Kesemua 4 pilar kebangsaan sangat penting untuk membentengi setiap
warga negara khususnya warga negara muda yang sedang dihadapkan dengan berbagai
hambatan dan ancaman globalisasi.
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PENGEMBANGAN EKONOMI KEWARGANEGARAAN (ECONOMIC CIVIC)
PADA MASYARAKAT DEMOKRATIS
Oleh
Epin Saepudin, M.Pd1
Abstrak
Pengembangan demokrasi di Indonesia, sampai saat ini belum sejalan dengan
pengembangan sosio-ekonomi dalam semua aspek kehidupan. Kondisi sosial
masyarakat yang belum sejahtera, memerlukan kolaborasi berbagai pihak sebagai
modal utama membangun demokrasi. Semangat ―gotong-royong‖ sebagai karakteristik
bangsa Indonesia perlu ditumbuhkembangkan dalam berbagai aspek kehidupan,
utamanya dalam rangka mencapai bangsa yang ―berdikari‖. Iklim kompetitif
globalisasi yang saat ini berkembang menggiring setiap negara untuk mampu
mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy), yakni
menempatkan ide dan kreativitas sebagai dasar penguatan ekonomi. Melihat realitas
demikian, maka pengembangan ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat
demokratis memerlukan adanya sinergitas quadro helix antara pemerintah, akademisi,
swasta dan masyarakat sebagai corong utama pembangunan.
Kata kunci : Ekonomi Kewarganegaraan (Economic Civic), Demokrasi, Knowledge
Based Economy, Sinergitas Quadro Helix
Pendahuluan
Pelbagai tantangan yang unik dan kompleks mengiringi perjalanan
pembangunan nasional abad 21. Desakan arus globalisasi disamping memberikan
kebebasan dan keterbukaan warganegara untuk berinteraksi dengan warganegara lain
sebagai bagian dari “global citizen”, juga menghadirkan pelbagai ancaman, hambatan
dan tantangan yang harus dihadapi sebagai implikasi adanya persaingan secara terbuka
dan lebih kompetitif yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Karena itu,
derajat kemampuan suatu negara dalam menghadapi persaingan di era global tidak
hanya diukur dari seberapa kaya suatu negara akan sumber daya alam, melainkan
seberapa cerdas negara dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya
sehingga memiliki kecerdasan, kreativitas, berdaya juang tinggi dengan menjunjung
tinggi nilai moral, serta mempunyai keterampilan hidup (life skill).
Mengacu pada ciri karakteristik sebagaimana tersurat di atas, dapat ditegaskan
bahwa derajat kemampuan suatu negara untuk menghadapi persaingan di era global
amat ditentukan oleh kemampuannya mempersiapkan sumber daya manusia yang
mampu menyesuaikan diri dan mengembangkan pelbagai kesempatan yang ada serta
mampu merubah tantangan yang muncul dalam arus lingkungannya menjadi sebuah
peluang untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Maka dari itu,
pendidikan mempunyai tujuan yang lebih luas tidak hanya membentuk pribadi yang
mampu bersaing dalam lingkup nasional, melainkan berorientasi pada terbentuknya
warga negara yang mampu untuk bersaing di era global.
1
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Pendidikan sebagai sarana pencerdasan dan peningkatan wawasan serta
intelektualitas warga negara diarahkan untuk dapat membentuk peserta didik yang
memiliki kreativitas, semangat kemandirian berusaha yang pada akhirnya mampu
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan situasi, potensi dan
setiap kesempatan yang ada dan bukan malah menggantungkan diri pada tangan orang
atau negara lain sebagaimana jargon yang dikemukakan oleh Bung Karno bahwa
bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Asumsi demikian, menjadikan pentingnya dikembangkan spirit wirausaha di kalangan
generasi muda untuk dapat bersaing dalam kancah nasional dan global seiring dibuka
nya kran global market yang mensyaratkan penguasaan kompetensi dan
profesionalisme segenap warga negara.
Untuk mencapai hal tersebut, maka hal utama yang harus dikembangkan
adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis kebutuhan pasar dalam situasi
ekonomi yang sedang berkembang yang kemudian menyikapi situasi tersebut dengan
gagasan-gagasan dan ide-ide kreatif sehingga dapat menjadikan sesuatu yang
bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagaimana Geofrey (2000:5)
menjelaskan bahwa para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan
melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber
yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan
yang tepat guna memastikan sukses. Karena itu, aspek penting yang harus ditanamkan
dalam proses transformasi nilai-nilai kewirausahaan adalah menumbuhkan kreativitas,
inovasi, dan gagasan-gagasan dalam memandang berbagai peluang.
Menumbuhkembangkan kreativitas dalam upaya membangun ekonomi
kewarganegaraan tidak hanya cukup pada pemerolehan keuntungan semata, akan tetapi
lebih daripada itu gerakan ekonomi kewarganegaraan harus dilandasi dengan semangat
nasionalisme dalam arti ikhwal apa yang dilakukan merupakan penjelmaan dari
kesadaran sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, mandiri dan demokratis. Pentingnya
mengembangkan kemampuan berekonomi warga negara dalam kaitannya dengan
pembangunan demokrasi ditunjukkan oleh hasil studi Przeworksi dan Limongi (dalam
Juoro 2004: 14) yang menyatakan bahwa proyek demokatisasi akan gagal dilaksanakan
bila pembangunan ekonomi suatu negara ada pada level rendah. Karena itu,
pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terbukanya peluang demokratisasi di masa
mendatang.
Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, sulit bagi suatu negara untuk menciptakan
pemerintahan dan masyarakat yang demokatis. Karena itu perlu dilakukan penguatan
nilai nasionalisme dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka
demokrasi. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran nasional yang mengadung
cita-cita yang merupakan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk
lebih mandiri menghadapi tantangan demokratisasi dan globalisasi. Sebagaimana
Isjwara (1982:130) yang menjelaskan salah satu cita-cita nasionalisme adalah
perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik,
ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta adanya solidaritas.
Sekaitan dengan itu, pemerintah harus terus mendorong pembangunan dalam
segala aspek kehidupan, utamanya dalam membangun ekonomi nasional. Karena
sebagaimana dijelaskan oleh Mujani (2006: 9) bahwa lambatnya pemulihan ekonomi
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bisa berdampak negatif terhadap kepuasan publik terhadap praktek demokrasi di
negara kita, dan pada akhirnya masyarakat semakin tidak yakin bahwa demokrasi
merupakan sistem terbaik atau paling cocok untuk negara kita. Berdasarkan pemikiran
tersebut, penulis merasa tertarik untuk menuliskan gagasan-gagasan mengenai
pengembangan ekonomi kewarganegaraan (economic civics) pada masyarakat
demokratis.
Keinginan tersebut merupakan akumulasi dari hasil identifikasi terhadap
sejumlah permasalahan. Pertama, perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dibarengi
dengan peningkatan ekonomi nasional. Kedua, masih rendahnya kreativitas
warganegara dalam menciptakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengembangan
kehidupan ekonomi. Ketiga, masih kuatnya paradigma bahwa bekerja adalah lebih baik
daripada membuka usaha sendiri. Keempat, masih rendahnya keberanian dalam
mencari, mengembangkan dan menciptakan peluang dalam upaya meningkatkan
kehidupan kearah yang lebih baik. Kelima, pemerintahan memiliki banyak
keterbatasan dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang belum sejahtera.
Pembahasan
Economic Civic dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu multidimensional dan
multifacet mengembangkan setidaknya tiga konsep, meliputi community civics,
economic civics dan vocational civics. Hal tersebut dijelaskan oleh Wahab dan Sapriya
(2011:8) bahwa pembelajaran civics selain berorientasi pada community civics perlu
kiranya diperkenalkan cabang studi PKn lainnya seperti economic civics dan
vocational civics yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan lainnya dari ketiga
cabang civivs tersebut karena memiliki saling keterhubungan satu dengan lainnya.
Fokus kajian economic civics dalam upaya mendukung pelaksanakan
pemerintahan yang demokratis memusatkan pada peningkatan kreativitas warganegara,
utamanya dalam melaksankan praktek-praktek berekonomi sebagai bangsa yang
berdikari demi tercipta kesejahteraan nasional. Good dalam Wahab & Sapriya (2011: 8)
menjelaskan pengertian economic civics sebagai ―…a subject of study commonly
offered in junior high school especially ninth grade that deals particulary with
economic principles in government and private bussines including information about
money, bank, business methods, etc, in addition to other topics more frequently
included in courses in civics”.
Mengacu pada pernyataan sebagaimana tersurat di atas, maka setiap
warganegara harus memiliki kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri dengan
lingkungannya melalui kemampuan berekonomi untuk kehidupan dirinya,
lingkungannya, dan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat seorang warganegara
juga dituntut memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan ke dalam kehidupan dan
kesejahteraan warganegara. Pengembangan economic civics bagi warganegara
dilakukan sebagai upaya menciptakan perubahan penting dan signifikan baik lokal,
nasional maupun global sesuai dengan kemajuan, perkembangan, serta perubahan
ekonomi suatu bangsa.
Berdasarkan pada hasil kajian dari beberapa referensi, secara umum dapat
diambil suatu kesimpulan mengenai konsep economic civic sebagai kemampuan
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warganegara untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dalam mencari,
mengembangkan dan menciptakan peluang usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam
kehidupannya. Danial (2007:2) menjelaskan ―economic civics sebagai pengembangan
konsep ilmu ekonomi yang telah cukup maju, seperti politik ekonomi atau kebijakan
ekonomi‖. Politik ekonomi sudah cukup berkembang oleh para ahli yang
mendalaminya, karena sangatlah sulit untuk memisahkan politik dan ekonomi secara
praktis dalam kehidupan kenegaraan.
Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam
pemerintahannya, mutlak membutuhkan dukungan perekonomian negara yang kuat.
Karena, sebuah pemerintahan yang demokratis tidak akan berjalan dengan baik apabila
masih ada masyarakat yang minim tingkat kesejahteraannya. Sebagaimana hasil studi
Przeworksi dan Limongi dalam Juoro (2004: 14) yang menunjukkan bahwa proyek
demokatisasi akan gagal dilaksanakan bila pembangunan ekonomi (diukur dengan
pendapatan per kapita) suatu negara ada pada level rendah. Tanpa ada pertumbuhan
ekonomi, sulit bagi terciptanya pemerintahan dan masyarakat demokatis. Praktek
demokrasi di Indonesia harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat, karena itu penguatan perekonomian nasional harus melibatkan seluruh
komponen bangsa (pemerintah dan masyarakat) dengan didasari nilai-nilai kebangsaan
dan nasionalisme.
Konsep demokrasi ―dari, oleh dan untuk rakyat‖ kiranya tepat untuk
diterapkan dalam peningkatan kreativitas warganegara dalam berekonomi, dimana
perekonomian dibangun secara kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk
mencapai kesejahteraan bersama. Senada dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang
menjelaskan bahwa ―perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan‖ yang menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi harus senantiasa
menerapkan asas dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Keterkaitan antara politik
dan ekonomi juga terlihat pada ayat selanjutnya. Dimana pada Pasal 33 Ayat 4 UUD
NRI 1945 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.
Urgensi Pengembangan Economic Civics
Keberhasilan pembangunan Abad 21 sangat ditentukan oleh keberhasilan
ketatalaksanaan perekonomian nasional, sebagaimana dijelaskan Dahlan Iskan
(tersedia dalam http://www.kabar3.com/news/ 2014/03/ingin-politik luar-negeriIndonesia-lebih-kuat#.UxYk89KQabU, diakses tanggal 2 Maret 2014) bahwa
demokrasi harus dewasa dan ekonomi harus maju untuk dihormati. Artinya antara
demokrasi dan ekonomi harus senantiasa tumbuh dan berkembang secara beriringan.
Peningkatan ekonomi dapat menaikkan kepentingan Indonesia dan telah terbukti
menciptakan kenyamanan dan keamanan.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fokus pengembangan economic civics
tidak hanya semata berorientasi pada keuntungan secara finasial semata (money
oriented) melainkan lebih kepada internalisasi kreativitas, inovasi dan kemandirian
warganegara dalam melaksanakan perilaku ekonomi demi terciptanya kesejahteraan
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masyarakat. Karena itu, pengembangan aktivitas kreatif semakin marak digulirkan di
berbagai wilayah disertai dengan semakin antusiasnya berbagai kota dan daerah untuk
menjadi kota kreatif turut mengindikasikan bahwa ekonomi kreatif telah mengambil
peran dalam aktivitas perekonomian nasional. Bahkan telah bermunculan pula berbagai
komunitas kreatif dan lapangan kerja kreatif sebagai respons terhadap antusiasme
tersebut.
Ekonomi kreatif merupakan pengembangan ekonomi berdasarkan pada
keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya
cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitikberatkan pada pengembangan
ide dalam menghasilkan nilai tambahnya. Kreativitas yang berbasis kemampuan
individu sangat memungkinkan setiap orang untuk dapat menciptakan lapangan kerja
bagi dirinya, bahkan untuk orang lain. Maka dengan demikian, mutlak bagi
warganegara memahami peran dan posisinya dalam pengembangan ekonomi
warganegara terutama dalam kaitannya dengan citizenship entepreneurship.
Melihat realitas yang terjadi di lapangan terlihat bahwa semangat berekonomi
warganegara menunjukkan sisi yang minim, dalam arti semangat untuk menciptakan
sesuatu terkalahkan oleh semangat menerima sesuatu. Potret tersebut yang kiranya
harus mendapat perhatian seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencari
alternatif pemecahan masalah yang sedang melanda bangsa Indonesia. Danial (tersedia
dalam http://endangdanial.wordpress.com .diakses tanggal 21 Februari 2014)
menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya pembinaan kemandirian
warganegara. Perberdayaan sebagai proses pembinaan memotivasi pada setiap
warganegara yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan agar
bangkit dan mandiri mampu mengembangkan perikehidupan berbasis kebangsaan dan
komunitas. Setiap warganegara dituntut untuk berpartisipasi dalam produksi, distribusi
dan konsumsi nasional sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Namun kondisi
potensi warganegara Indonesia masih terbatas sehingga masih kurang produktif,
walaupun diakui sumber produksi di beberapa daerah; tanah, gunung, perairan, laut di
Indonesia cukup banyak.
Mengacu pada pendapat sebagaimana tersurat di atas, maka dapat dijelaskan
bahwa salah satu penyebab rendahnya kemampuan warganegara dalam berekonomi
adalah rendahnya pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian
ekonomi warganegara. Pendidikan selama ini cenderung mengarahkan masyarakat
untuk menjadi pekerja, bukan menciptyakan pekerjaan. Jika kondisi ini tetap
dipertahankan, maka perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan seimbang
mengikuti tuntututan dan perkembangan jaman. Karena keberhasilan demokrasi amat
ditentukan oleh keberhasilan perekonomian suatu negara yang lahir dari adanya
kemandirian dan kreativitas warganegara dalam berekonomi.
Urgensi pengembangan economic civics dilakukan karena munculnya pelbagai
permasalahan yang nampak dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara
kekinian. Pertama, perjalanan demokrasi tidak dibarengi dengan peningkatan ekonomi
nasional; Kedua, rendahnya kreativitas warganegara dalam menciptakan sesuatu dalam
kaitannya dengan pengembangan kehidupan ekonomi. Ketiga, tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia; Keempat, masih kuatnya paradigma bahwa bekerja adalah
lebih baik daripada membuka usaha sendiri; Kelima, masih rendahnya minat dan
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motivasi masyarakat terhadap wirausaha; Keenam, masih rendahnya keberanian dalam
mencari, mengembangkan dan menciptakan peluang dalam upaya meningkatkan
kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketujuh, perkembangan ekonomi di Indonesia
sebagian besar hanya berorientasi money oriented; Kedelapan, semakin memudarnya
nilai-nilai kebangsaan; Kesembilan, lemahnya budaya intrepreneur yang menjadi
sumber daya insan kreatif baik yang dihasilkan lembaga pendidikan formal maupun
pendidikan nonformal.
Berkaitan dengan itu, pemerintah melakukan pelbagai upaya dalam rangka
mengembangkan economic civics berbasis kreativitas. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan
mengarahkan pada pembangunan jiwa kewirausahaan peserta didik agar ketika keluar
dari bangku persekolahan atau perguruan tinggi mereka dapat menciptakan lapangan
usaha bagi sesamanya, dalam arti tidak hanya bergantung pada lowongan kerja di
perusahaan-perusahaan swasta, BUMN maupun menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.
Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah adalah memasukkan pendidikan
kecakapan hidup (life skill education) yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan
sosial, kecakapan akademik dan atau kecakapan vokasional di dalam kurikulum untuk
semua jenis dan jenjang pendidikan formal. Proses penyempurnaaan pendidikan
kecakapan hidup (life skill education) yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
memasukkan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif ke dalam kurikulum yang
pada praktiknya, pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif ini dapat terintegrasi
ke dalam mata pelajaran yang diajarkan guru dan atau secara khusus menjadi mata
pelajaran muatan lokal.
Berkaitan dengan itu, Engkoswara (1999:46) menjelaskan kualitas lulusan
dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi
tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan global.
Tantangan yang terjadi pada era global adalah semakin menipisnya kualitas
kemandirian masyarakat Indonesia yang kesemuanya itu harus diselesaikan, salah
satunya dengan menggalakan pendidikan kewirausahaan pada setiap lini pendidikan
sebagai upaya mendukung keberlaksanaan demokrasi. Terkait dengan hal tersebut, Kay
(2008: 21) telah mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dalam rangka
mempersiapkan warganegara era global, antara lain; (a) kesadaran global, (b) watak
kemandirian, (c) kemampuan bekerjasama secara global, (d) kemampuan menguasai
ITC, (e) kemampuan melek teknologi, (f) kemampuan intelektual yang ditekankan
pada critical thinking dan kemampuan memecahkan masalah, (g) kemampuan untuk
melakukan inovasi, dan (h) memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat
fleksibel & adaptabel.
Penumbuhkembangan kemampuan berekonomi warganegara diawali dengan
penguatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan ikhwal perekonomian negara.
Tujuan adanya penumbuhkembangan kemampuan berekonomi warganegara tersebut
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa di dunia
internasional, hal mana dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebagaimana Danial
(tersedia dalam http://endangdanial.files. wordpress.com/2013/06/dscf37742 diakses
tanggal 20 Februari 2014) menjelaskan bahwa upaya meningkatkan harga diri yang
berkecukupan dan kebebasan warganegara adalah mengemberdayakan potensi yang
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ada, terutama diri sendiri melalui pendidikan. Pembinaan dan pelatihan akan
membantu penyadaran diri untuk merasa memiliki potensi untuk dikembangkan secara
optimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Potensi alam yang banyak akan
lebih bermanfaat jika dikelola oleh bangsa sendiri, sekaligus membina rasa kebanggaan
produksi negeri sendiri untuk dapat bersaing dalam iklim globalisasi.
Peran strategis pendidikan dalam mengembangkan kemandirian berekonomi
warganegara analog dengan hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2010) dalam
disertasinya yang berjudul ―Pendidikan Nilai dan Nilai Pendidikan Kewirausahaan di
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Upaya Membangun Karakter
Kemandirian‖. Pertama, pendidikan kewirausahaan dapat dijadikan sebagai strategi
alternatif untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang dimaknai dengan
meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan dengan mengarahkan pada penciptaan
lapangan kerja setelah berbagai kebijakan pemerintah dengan mengembangkan
ekonomi kerakyatan dan perbaikan secara mikro di nilai belum menunjukkan
perubahan-perubahan yang positif. Kedua, pendidikan nilai dan kewirausahaan
memberikan dampak kongkrit, utamanya menumbuhkembangkan eksistensi manusia
yang berbudaya kompetitif dalam tatanan kehidupan berdimensi lokal, nasional,
regional, dan global.
Pengembangan Economic Civics bagi Masyarakat Demokratis
Ekonomi global yang terjadi dewasa ini membuat semakin luasnya jangkauan
kegiatan ekonomi yang tidak lagi terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi,
khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, telah memungkinkan
arus orang, barang, jasa, dan informasi bergerak dengan jauh lebih cepat, dalam jumlah
yang makin besar, dengan kualitas yang makin baik, dan dengan biaya yang makin
murah. Konsekuensi dari adanya ekonomi global tersebut sangat besar terhadap
perekonomian negara mana pun.
Indonesia yang sudah menerapkan pasar bebas pada tahun 2010 tentunya tidak
dapat terhindar dari arus perubahan ini, terlebih sejak sistem kapitalisme global
menggerogoti upaya pembangunan negara berkembang di seluruh dunia yang berdiri di
atas modus demokrasi. Demokrasi yang bercirikan masyarakat terbuka mula-mula
dikembangkan oleh filsuf Popper (1990:224) yang memberikan argumen pentingnya
dikembangkan prinsip kebebasan dan demokrasi. Untuk mengatasi arus perubahan
yang terjadi, maka pelbagai upaya harus diarahkan untuk memperoleh manfaat
daripadanya bukan malah terjebak dan terjerumus didalamnya.
Arus globalisasi dan pola perkembangan ekonomi global dapat membawa
perekonomian suatu bangsa makin terintegrasi secara dinamis dengan perekonomian
dunia. Hal mana disamping dapat memperluas jaringan pasar untuk kemajuan negara,
juga menimbulkan berlakunya hukum persaingan antar negara. Artinya, siapa yang
akan keluar sebagai pemenang dan memperoleh manfaat dari ekonomi dunia adalah
mereka (negara) yang telah secara mantap mempersiapkan diri.
Dalam menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi tersebut, bangsa
Indonesia tidak boleh kehilangan arah. Artinya, sebagai negara yang mengaku sebagai
negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat) harus tetap
berpegang pada amanat konstitusi yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan
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pada situasi dan kondisi apa pun. Salah satu amanat yang paling mendasar dalam
kaitannya dengan penguatan economic civics termaktub dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD
NRI 1945 bahwa ―perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
semua orang, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk
menjaga bahwa segala kemajuan yang telah dicapai haruslah merupakan langkahlangkah yang menuju secara bertahap ke arah perwujudan cita-cita tersebut.
Berbicara mengenai economic civics dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara tentu tidak akan lepas dari bagaimana peran ekonomi dalam menciptakan
stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Jika kita menengok sisi historis
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya para founding fathers
bangsa ini sudah meyakini bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidak akan kuat
apabila tidak ditopang oleh kesejahteraan sosial. Artinya iklim demokrasi dapat
tumbuh dan berkembang apabila ditunjang oleh sistem perekonomian nasional yang
kuat pula. Karena itu, Bung Karno pernah berucap dalam pidatonya ―Jika kita mencari
demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi
hidup yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan
kesejahteraan sosial‖
Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa para pendiri bangsa sudah
menyadari bahwa kesetaraan dalam bidang ekonomi merupakan basis yang dapat
memperkuat kesetaraan di bidang politik, artinya apabila di lapangan ekonomi terjadi
ketidakmerataan, maka partisipasi rakyat dalam politik pun akan mengalami distorsi
yang signifikan. Berkaitan dengan itu, maka perlu penguatan demokrasi ekonomi
dalam menjawab tantangan globalisasi.
Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah membalikkan
telapak tangan. Karena itu, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai
sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan
pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan
penyempuranaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat. Ketidakseimbangan nampak dalam perjalanan
pembangunan di Indonesia. Dimana sebagaimana dikabarkan oleh Badan Pusat
Statistik (Berita Resmi Statistik No. 55/08/Th. XVI, 2 Agustus 2013) bahwa
pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, yakni di atas 6% dan digadang-gadang
sebagai pertumbuhan tertinggi di dunia. Akan tetapi di sisi lain, realitas menunjukkan
ketimpangan makin mengangga, pengangguran bertambah, dan kemiskinan tidak
berkurang.
Idealnya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan
rakyat dapat meningkat pula. Tetapi, kondisi demikian justru berbanding terbalik
dimana ekonomi tumbuh pesat, ketimpangan kian melebar. Artinya, pertumbuhan itu
hanya dinikmati segelintir orang, yakni golongan atas, dan tidak pernah menetes ke
bawah. Akibatnya, yang di atas makin kembung, sementara yang di bawah kekeringan.
Akan tetapi, sekelumit permasalahan dalam upaya penyeimbangan demokrasi dan
ekonomi tidak lantas menjadikan bangsa ini pesimis memandang pembangunan
Indonesia.
Optimisme Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi dalam iklim
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demokrasi terus dilakukan, karena itu peningkatan ekonomi kreatif terus digalakkan
oleh pemerintah. Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling
optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan
secara obyektif dalam prakek dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal
tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Pertanyaannya adalah
apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan
mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya
atau belum?. Perkembangan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi secara terus
menerus, kemudian dikoreksi dan disempurnakan.
Berbicara mengenai demokrasi ekonomi adalah berbicara mengenai kedaulatan
rakyat dalam perekonomian, yang berarti berbicara mengenai berbagai dimensi
ekonomi politik yang berfokus pada cita-cita keadilan dan kemajuan ekonomi rakyat
dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama pendukung keberhasilan
pembangunan. Hal ini berarti upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai
wahana efektif untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkeadilan, harus menjadi
komitmen seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, sektor swasta, kalangan intelektual
maupun masyarakat. Komitmen sistem demokrasi ekonomi di Indonesia terletak pada
keberpihakan yang dapat meningkatkan peran rakyat dalam perekonomian untuk
mencapai kesejahteraan dalam kehidupan nyata.
Sekaitan dengan itu, pengembangan ekonomi kewarganegaraan (economic
civic) bagi masyarakat demokratis menuntut adanya peran serta masyarakat untuk
berkontribusi dalam membangun kesejahteraan secara kolektif dan berkesinambungan.
Konsepsi ―gotong-royong‖ sebagai kekuatan utama sebuah bangsa yang menganut
falsafah Pancasila menjadikan arah pengembangan ekonomi kewarganegaraan harus
dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat dengan menerapkan prinsip ―berat sama
dipikul, ringan sama dijinjing‖. Selain itu, pengembangan ekonomi kewarganegaraan
dalam iklim global yang sarat kompetitif harus menempatkan pengetahuan sebagai
basis utama pembangunan ekonomi.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkokoh pembangunan
ekonomi pada masyarakat demokratis adalah dengan mengoptimalkan komunitaskomunitas yang ada di masyarakat. Pentingnya pengembangan ekonomi berbasis
komunitas, dikarenakan komunitas mempunyai posisi strategis sebagai sarana transfer
gagasan kreatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Evers dalam Tjakraatmadja dkk (2012:2)
bahwa “As meeting points of communities of knowledge and interest, knowledge hub
fulfills three major functions: to generate knowledge, to transfer knowledge to sites of
application; and to transmit knowledge to other people through education and
training.” Pandangan ini semakin memperkuat asumsi bahwa komunitas merupakan
titik pertemuan pengetahuan dan minat masyarakat dengan fungsi utama
mengumpulkan dan menghasilkan pengetahuan serta mentransfer pengetahuan.
Program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai kemandirian
berekonomi dalam kultur demokrasi tidak dapat tercapai apabila hanya melibatkan satu
dimensi (masyarakat) saja, melainkan perlu ada kolaborasi antara masyarakat,
pemerintah, dan elemen lain yang mendukung tercapainya percepatan pembangunan
ekonomi nasional. Berkait dengan hal tersebut, Epin (2014: 166) dalam Tesis nya
menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan kota diperlukan adanya
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penguatan kolaborasi dan sinergitas quadro helix (pemerintah, sektor swasta,
akademisi dan komunitas masyarakat). Membangun jalinan komunikasi mengenai
pentingnya sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas dalam
pembangunan kota merupakan upaya strategis terutama dalam penyamaan persepsi
keempat domain tersebut serta dengan mencari irisan program pemerintah, swasta dan
komunitas untuk mencapai kolaborasi dan kerjasama yang maksimal. Secara skematik,
posisi komunitas dalam pembangunan kota yang menempatkan pengetahuan dan
kreativitas sebagai basis utama dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1
Sinergitas Quadro Helix dalam Pembangunan Kota
(Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kemandirian Berekonomi Warganegara
Berbasis Pengetahuan dan Kreativitas)

Sumber : Dikembangkan oleh Epin (2014:167)
Melihat skema di atas, maka pembangunan kota mensyaratkan adanya
integrasi dan sinergitas antarelemen yang berjalan secara sistemik dan berkelanjutan
serta saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah mempunyai
peran strategis terutama dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif berbasis
potensi, kebutuhan dan nilai-nilai kearifan masyarakat berdasarkan penemuanpenemuan dari kalangan akademisi melalui penerbitan instrumen kebijakan bagi sektor
swasta dan masyarakat. Akademisi berperan sebagai lembaga penelitian dalam
menemukenali pelbagai potensi, analisis situasi dan kondisi yang berkembang dalam
upaya mempercepat pembangunan. Selain itu, akademisi juga bertanggungjawab dalam
menciptakan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat
menuju masyarakat kreatif (creative society).
Kontribusi sektor swasta (pengusaha) juga diperlukan terutama dalam
menciptakan stabilitas perekonomian daerah melalui dukungan dana CSR (Corporate
Social Responsibility) sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap wilayah dimana
perusahaannya berdiri. Sedangkan posisi masyarakat (komunitas) adalah sebagai
lembaga yang mewadahi seluruh aktivitas kreatif setiap individu yang tergabung untuk
saling transfer pengetahuan serta sebagai wahana transformasi nilai-nilai kreativitas
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dalam pembangunan. Selain itu, posisi komunitas juga berperan dalam memobilisasi
gerakan kesukarelaan warga negara dalam membangun kota serta bertanggungjawab
dalam menciptakan iklim berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai prasyarat
demokrasi dimana kekuatan utama berada ditangan rakyat (people power).
Model sebagaimana telah diungkap dapat dijadikan alternatif dalam upaya
memperkokoh pentingnya pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
berbasis pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan Chen dalam Tjakraatmadja dkk
(2012:2) bahwa “An economy becomes a knowledge economy when the sustained use
and creation of knowledge are at the center of its economic development process”,
yakni ekonomi yang berbasis pengetahuan akan tercipta ketika penggunaan dan
penciptaan pengetahuan secara berkelanjutan menjadi inti dalam proses pembangunan
ekonomi. Ekonomi berbasis pengetahuan menempatkan pengetahuan sebagai mesin
penggerak pertumbuhan ekonomi yang paling utama. Untuk mencapai hal itu, secara
bersama-sama perlu dikembangkan sinergitas yang saling membangun antara
pemerintah, akademisi sektor swasta (pengusaha) dan masyarakat untuk menciptakan
sebuah pemahaman dan konsep dasar pengembangan kewirausahaan berbasis ekonomi
kreatif sehingga terbangun suatu masyarakat yang mandiri, memiliki kualitas memadai
dan mampu bersaing dalam kancah nasional dan global.
Selain itu, hal utama yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan media baik
cetak maupun elektronik terutama dalam menginformasikan berbagai program dan
kebijakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya membuka
kran partisipasi dan peluang masyarakat untuk melakukan pengembangan diri secara
terus-menerus. Karena itu, pemerintah harus berinvestasi setidaknya dengan 2 cara.
Pertama, investasi dalam bentuk dukungan instrumen kebijakan ekonomi yang
kondusif dan jangka panjang untuk mendorong mengalirnya investasi ekonomi kreatif.
Kedua, pemerintah harus berinvestasi memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung
kegiatan komunitas masyarakat karena perlu diingat bahwa kreativitas dan inovasi
akan lebih mudah lahir dari wadah yang inspiratif.
Hal utama yang perlu dikembangkan adalah kesadaran masyarakat bahwa
pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pembangunan, karena itu perlu
ditanamkan suatu pemahaman bahwa masyarakat akan terus bergerak dengan ataupun
tanpa bantuan dari pemerintah. Masyarakat sebagai basis pembangunan demokrasi
harus secara sukarela mendukung tercapainya pembangunan, karena itu jargon “Hidup
adalah Udunan” yang analog dengan prinsip ―Gotong-Royong‖ harus menjadi
kekuatan inti dalam melaksanakan pembangunan.
Gotong-royong sebagai ciri karakteristik yang melekat pada diri masyarakat
Indonesia dapat ditumbuhkembangkan melalui komunitas dengan basis utama pada
penguatan nilai voluntarisme warga negara. Haski & Leventhal (2009:272)
menjelaskan voluntarisme sebagai “…is based on the Latin voluns (choose) or velle
(want): the choice and the (free) will to help are essential to determine volunteerism”.
Sekaitan dengan itu, voluntarisme merujuk pada pilihan dan keinginan untuk
membantu. Dilain pihak, Organ dkk (2006:87) menjelaskan konsepsi voluntarisme
melalui organizational citizenship behavior, yakni perilaku yang berdasarkan
kesukarelaan yang tidak dapat dipaksakan pada batas-batas pekerjaan dan tidak secara
resmi menerima penghargaan tetapi mampu memberikan kontribusi bagi
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perkembangan produktivitas dan keefektifan organisasi yang terdiri dari sejumlah nilai
meliputi; altruism, conscientiousness, sportmanship, civic virtue, courtesy.
Simpulan
Demokrasi yang ideal tidak dapat tercapai tanpa didukung oleh pembangunan
ekonomi yang ideal pula, karena itu perjalanan demokrasi harus senantiasa diimbangi
oleh penguatan sistem perekonomian nasional. Penguatan perekonomian nasional
dapat dibangun oleh sinergitas antar komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat
maupun komponen swasta yang secara bersama-sama melakukan pelbagai upaya
peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Membangun ekonomi kewarganegaraan bagi masyarakat demokratis dapat
dilakukan melalui pengembangan komunitas masyarakat yang tidak hanya sebagai
wahana transfer of knowledge, melainkan sebagai wadah menciptakan pengetahuan
(making knowledge) serta transfer of value meliputi kemandirian, kreativitas, inovatif,
visioner, progresif, kepercayaan diri, kepemimpinan, dan orisinalitas ide sebagai upaya
menciptakan bangsa yang mandiri. Sekaitan dengan itu, perlu ada upaya peningkatan
gerakan kesukarelaan (voluntarisme) pada masyarakat sebagai akar demokrasi
sehingga perjalanan komunitas tidak hanya berorientasi materi (money oriented) tetapi
lebih kepada berkontribusi dalam menciptakan negara yang sejahtera (welfare state).
Selain itu, pentingnya melakukan intervensi mengenai sinergitas quadro helix dalam
mempercepat pembangunan yakni pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas.
Menutup artikel ini, penulis setidaknya dapat mengajukan beberapa
rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas
akademik pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan
kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy) dalam
mewadahi potensi yang dimiliki manusia Indonesia. Kedua, meningkatkan kontribusi
perguruan tinggi (akademisi) dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara berbasis pengetahuan dan kemandirian
warganegara. Ketiga, perlunya dilakukan penelitian-penelitian guna menemukenali
konsep-konsep, teori, dan model pemberdayaan untuk diterapkan sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, komunitas akademik PKn perlu
melakukan kajian lebih dalam ikhwal pengembangan konsep, generalisasi dan teori
mengenai ekonomi kewarganegaraan (economic civics) dalam kaitannya dengan
pembangunan demokrasi. Kelima, perlu mempertegas peran dan posisi PKn sebagai
wahana peningkatan kecerdasan berekonomi warganegara berbasis nilai.
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MEMBUDAYAKAN KESADARAN BERKONSTITUSI
MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN
Oleh
Dra. Pebriyenni, M.Si1
Abstract
Culture is the whole social system that builds a community. Social system adopted by
the Indonesian nation enshrined in the Constitution of the Republic of Indonesia. The
Constitution is a form script legitimacy of popular sovereignty and the social contract
that binds every citizen in building understanding of popular sovereignty. UUD 1945
will be able and well-executed, if there is an understanding and awareness of all
citizens constitutional so that people can exercise control over the administration of the
state. In other words establish constitutional awareness is nothing but an attempt to
enable the UUD 1945 in the life of society, nation and state. That every institution and
every citizen may exercise of national and state based on the UUD 1945 Constitution,
it is necessary to culture of constitutional awareness. To foster a culture of
constitutional awareness necessary understanding of the values and norms that
become the basic substance of the Constitution. That understanding can be done
through formal and non-formal education. For it is certainly necessary to increase the
competence of Pancasila and citizenship education teachers both in primary, middle
and higher education.
Keywords: Civic Education, Constitutional Awereness
Pendahuluan
Upaya mencapai cita-cita proklamasi, yakni masyarakat yang adil dan makmur
berdasar Pancasila dan UUD 1945 ternyata tidak sederhana. Reformasi total yang
dibayangkan seperti pidato Bung Karno, yaitu “revolosi yang sampai akar-akarnya”,
lambat laun melemah, lenyap. Reformasi mengalami titik balik, yakni reformasi tidak
mengguncang ke atas pada puncak-puncak kekuasaan yang mapan, tetapi justru
“mengiris dan menusuk” ke bawah. Ironisnya pergantian beberapa kali kepemimpinan
nasional dan lokal, yang seharusnya menjadi momentum historis bagi terselenggaranya
tata sosial, tata ekonomi, dan tata politik baru, ternyata belum mampu membawa
negara menemukan solusi. Bahkan sebaliknya, ada kecenderungan meningkatnya
―KKN, konflik elit antar lembaga, destabilisasi, gejala sparatisme dan teror‖
yang selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja pemerintah (dalam arti luas) dan
“menggerogoti” legitimasi rezim yang berkuasa, (Sukriono, 2013:1). Buruknya kinerja
pemerintah dalam konteks pelayanan publik, dapat dilihat dari pola penyelenggaraan
pelayanan yang kurang responsif, kurang informatif, kurang accessibl. Secara umum
berbagai problem ketatanegaraan sesudah reformasi, adalah: (1). State Weakness, yang
ditandai dengan adanya disharmoni penggunaan kekuasaan baik secara vertikal
maupun horizontal, lemahnya kelembagaan pemerintahan (birokrasi) dalam memenuhi
1

Dosen Prodi PPKn/FKIP Universitas Bung Hatta Padang

466

kebutuhan dan harapan masyarakat, dan lemahnya kapabilitas kepemimpinan nasional;
(2). Accountability Weakness, ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan yang
seringkali tidak sesuai dengan tujuan negara, dan penggunaan sumber daya negara
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; (3). Representation Weakness, ditandai
dengan kegagalan lembaga-lembaga negara mencapai konsensus, dan ketidakmampuan
parpol dan politisi mewakili rakyat, serta ketidakmampuan civic self organization,
(Prasojo, 2010: 2-3).
Melihat realitas di atas, pemahaman dan kesadaran berkonstitusi dari segenap
warga negara merupakan hal yang sangat urgen. UUD 1945 baru dapat membumi dan
dilaksanakan dengan baik apabila masyarakat mengetahui dan menyadari hak-hak
konstitusionalnya, sehingga dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan
negara. Berkaitan dengan upaya membangun kesadaran berkonstitusi artikel ini akan
memuat: urgensi kesadaran berkonstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, dan peran
pendidikan kewarganegaran dalam membangun kesadaran berkonstitusi.
Pembahasan
Urgensi Kesadaran Berkonstitusi
Istilah Constitution berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution yang bermakna
a degree, dekrit, pemakluman. Konstitusi atau Gronwet, Grundgesetz, Undang-Undang
Dasar menempaati tata urutan Peraturan Perundang-Undangan tertinggi dalam negara
(Constitutie is de hoogste wet). Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna
permakluman tertinggi yang menetapkan: pemegang kedaulatan tertinggi, struktur
negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan
dan pelbagai lembaga negara sertahak-hak rakyat. Pada umumnya, konstitusi pertamatama memaklumkan: siapa pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Who keep the
souvereignity anyway? Masalah kedaulatan menjadi demikian penting karena secara
formal merupakan sentrum kekuasaan yang membagi-bagi sub-sub kekuasaan ke
bawah. Kedaulatan memuat pengakuan akan suatu kekuasaan karena di balik
kedaulatan melekat kekuasaan. Kedaulatan dan kekuasaan bagai dua sisi mata uang.
Kewenangan (de bevoegdheden) secara formal melekatkan kekuasaan pada kedaulatan.
Jean Bodin (dalam Sukriono, 2013:2) memandang kedaulatan negara sebagai la
puissance absolue yang tidak terputus-putus, kepunyaan republik, sedangkan orangorang latin menyebutnya maiestatum, yakni kekuasaan terbesar guna memerintah (la
plus grande puissance de commander). Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham
kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam
membangun paham kedaulatan rakyat.
Djokosoetono (dalam Marzuki, 2010: 2) menguraikan tiga makna konstekstual dalam
memahami konstitusi, yaitu:
a. Konstitusi dalam makna materiil (constitutie in materiels zin), berpaut dengan
gekwalificeerde naar de inhoud, yaitu dititikberatkan pada isi konstitusi yang
memuat dasar (grondslagen) dari struktur (inrichting) dan fungsi (administratie)
negara.
b. Konstitusi dalam makna formal (constitutie in formele zin), berpaut dengan
gekwalificeerde naar de maker, yaitu dititikberatkan pada cara dan prosedur
tertentu dari pembuatannya.
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c. Konstitusi dalam makna UUD (grondwet) selaku pembuktian (constitutie als
bewijsbaar), agar menciptakan stabilitas (voor stabiliteit) perlu dinaskahkan
dalam wujud UUD atau Grondwet.
Sedang istilah konstitusionalisme yang diturunkan (derive) dari istilah
konstitusi, merupakan doktrin yang mengemban pembatasan kekuasaan negara (the
limited state), agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang
dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.
Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law dalam hubungan individu
dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk
rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah
ditentukan terlebih dahulu.Selanjutnya Carl J Friedrich yang dikutip oleh Miriam
Budiardjo, menambahkan bahwa konstitusionalisme mengandung gagasan
pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat yang dikenakan
beberapa pembatasan dengan harapan dapat menjamin kekuasaan yang
diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk
memerintah, Budiardjo, (2008 :170-171). Pertanyaannya mengapa kekuasaan itu perlu
dibatasi, meskipun kekuasaan itu dibutuhkan oleh negara sebagai kekuatan vital dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Lord Acton mengemukakan, "Power tends to
corrupt and absolute power corrupts absolute". Manusia yang mempunyai kekuasaan
cenderung menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan
sudah pasti akan menyalahgunakannya. Pembatasan kekuasaan negara di Indonesia
dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Pasal ini dimaksud memuat
paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada
konsititusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh dijalankan atas
dasar the ruling of the mob. Harjono, (2008 : 22) menganalogkan konstitusi laksana
bangunan rumah, sedang konstitusionalisme adalah ilmu untuk membuat suatu
bangunan. Sebut saja: harus memiliki pondasi yang kuat, mempunyai keseimbangan
tertentu, pertimbangan aspek variasi, aspek seni, dan kekhususan-kekhususan tertentu,
serta aspek lingkungan. Hal tersebut di atas akan sangat berpengaruh baik terhadap
kenyamanan sang penghuni maupun ketahanan bangunan rumah itu sendiri. Harus ada
keseimbangan antara rumah sebagai bangunan (house) dan rumah sebagai tempat
tinggal (home). Analog dengan membangun rumah, membangun konstitusi harus bisa
menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi sebuah bangsa (the house of the constitution
is the home of the nation). Demi menyelaraskan aspek house dan home dalam sebuah
konstitusi inilah, doktrin konstitusionalisme berperan.
Kontitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dan
mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang
menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara
sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD
1945. Dalam perspektif hukum, kata ―pelaksanaan‖ (implementation) terdiri dari dua
konsep fungsional, yaitu; pertama, identifying constitutional norms and specifying
their meaning; dan kedua, crafting doctrine or developing standards of review.
Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan
berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar
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berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman
terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi.
Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan
konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan
menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan
dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945.
Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD
1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara,
berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan.
Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun
penyalahgunaan konstitusi.
Di sisi lain, dalam budaya berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan
kepada aturan hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai dengan
aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus
diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mematuhi aturan hukum merupakan
salah satu ciri utama masyarakat beradab. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam
konteks politik, misalnya dalam pelaksanaan Pemilu.
Tanpa adanya kesadaran berkonstitusi, yaitu kedasaran mematuhi ramburambu permainan dan mekanisme penyelesaian sengketa, momentum politik yang
sejatinya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dapat tergelincir ke
dalam konflik yang justru merugikan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran baik bagi untuk peserta pemilu, penyelenggara
pemilu, maupun pihak dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan
Pemilu. Semua permasalahan yang muncul harus dipercayakan dan diselesaikan
melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Sebaliknya, lembaga yang memiliki
kewenangan terkait dengan pelaksanaan pemilu juga harus menjalankan wewenangnya
dengan baik.
Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma
dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk
melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Oleh karena itu, menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu
proses panjang dan berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam konstitusi Indonesia (UUD
1945) menjamin berbagai hak sipil politik seperti hak hidup, kebebasan beragama,
kebebasan berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat, bebas dari penyiksaan, dan
lain-lain. Di dalam menjamin hak-hak tersebut, Pasal 28 I, menyebutkan bahwa
beberapa diantara HAM tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non
derogable right) ― Pasal 28 I menetapkan sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun‖. Di sisi lain Pasal 28 J menetapkan bahwa
setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ditegaskan bahwa dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil. Keadilan harus sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Adanya berbagai hak yang dijamin oleh konstitusi, bahkan ada pula hak yang
dilengkapi dengan jaminan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh
siapapun menjadikan adanya perbedaan status antara hak yang satu dengan hak yang
lain. Dapat diintrepretasikan bahwa hak-hak yang tidak disebutkan dalam Pasal 28 I
adalah hak-hak yang dapat dikurangi (derogable right). Di dalam berbagai tulisan
pakar HAM internasional hak sipil politik dapat dikelompokkan menjadi 3 macam
yaitu derogable rights, underogable rights serta limitable right, (Müller dalam
Sefriani 2012 : 3).
Bagi masyarakat pemahaman terhadap hak konstitusi sangat diperlukan agar
dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Selain masyarakat
mengetahui hak dan kewajiaban sebagai warga negara bentuk nyata pentingnya budaya
sadar berkonstitusi bagi pelaksanaan konstitusi adalah terkait dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan apakah suatu ketentuan dalam suatu
undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Namun Mahkamah
Konstitusi dalam hal ini tidak dapat bertindak secara aktif. Mahkamah Konstitusi dapat
menjalankan wewenang tersebut jika ada permohonan pengujian suatu undang-undang
yang diajukan oleh masyarakat. Dalam pengajuan permohonan inilah diperlukan
adanya budaya sadar berkonstitusi berupa kesadaran akan hak konstitusionalnya
sebagai warga negara baik sebagai perorangan maupun kelompok bahwa hak-hak
konstitusional telah dilanggar oleh suatu ketentuan undang-undang. Di sisi lain, juga
diperlukan adanya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional
yang dilanggar dengan cara mengajukan permohonan pengujian konstitusional atas
ketentuan undang-undang yang mungkin dapat merugikan warga negara.
Jika tidak ada budaya sadar berkonstitusi, masyarakat tidak akan mengetahui
apakah haknya terlanggar atau tidak, dan tidak melakukan upaya konstitusional untuk
mendapatkan perlindungan. Akibatnya, UUD 1945 akan banyak dilanggar oleh
ketentuan undang-undang sehingga pada akhirnya konstitusi hanya akan menjadi
dokumen di atas kertas tanpa dilaksanakan dalam praktik. Karena itulah harus ada
upaya secara terus-menerus untuk membangun budaya sadar berkonstitusi. Budaya
sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam
konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan
menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Artinya menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses
panjang dan berkelanjutan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya
mendekatkan UUD 1945 sebagai konstitusi kepada masyarakat umum serta
menumbuhkan the living contitution adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan
materi muatan yang terkandung di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir,
rujukan teori, dan rujukan praktik yang berasal dari luar negeri. Untuk itu, diperlukan
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upaya domestikasi UUD 1945, yaitu menjadikan UUD 1945 dan pengkajiannya
dilakukan dengan merujuk pada pengalaman bangsa Indonesia dan problem nyata yang
dihadapi oleh masyarakat. Pengkajian sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia selama
ini masih terbatas mulai penjajahan Belanda. Padahal, sebelumnya terdapat kerajaankerajaan di wilayah nusantara yang memiliki sistem dan struktur ketatanegaraan
tersendiri yang dapat dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan modern. Sebagai
contoh, pembagian fungsi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah
terbentuk walaupun kekuasaan Raja cukup dominan karena menjadi ketua dari semua
lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut. Bahkan prinsip
demokrasi juga mulai terlihat karena pengambilan keputusan diambil secara
musyawarah oleh wakil-wakil masyarakat, meskipun keputusan terakhir tetap ada pada
pimpinan tertinggi. Kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dapat dijumpai di kerajaan
dan satuan pemerintahan lain di berbagai wilayah nusantara.
Tujuan dan Fungsi Konstitusi
Tujuan Konstitusi
Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum
mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: (1) keadilan (justice); (2) kepastian (certainty
atau zekerheid); dan (3) kegunaan (utility). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan
(balance, mizan) dan kepatutan (equity), Serta kewajaran (proportionality). Sedangkan,
kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketenteraman. Sementara itu,
kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan
mewujudkan kedamaian hidup bersama (Asshiddiqie, 2009:119). Karena konstitusi itu
sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi
sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang
tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (a) keadilan; (b) ketertiban; dan
(c) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan
atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh
para pendiri negara (the founding fathers and mothers). Misalnya, empat tujuan
bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD
1945. Keempat tujuan itu adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sehubungan dengan itulah, beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu
seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau negara
berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada tiga tujuan negara, yaitu: (1) untuk memelihara
ketertiban dan ketenteraman; (2) mempertahankan kekuasaan; dan (3) mengurus halhal yang berkenaan dengan kepentingan- kepentingan umum. Sementara itu, Maurice
Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan
antara: (1) ketertiban (orde); (2) kekuasaan (gezag); dan (3) kebebasan (vrijheid),
(Sukriono, 2013:8). Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan
negara juga harus berdiri tegak sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara.
Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan
kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.
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Fungsi Konstitusi
Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi konstitusi memuat cita-cita yang akan
dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita
tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum
dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan kehidupan nasional. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan
norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal
order). Cita-cita pembentukan negara dikenal dengan istilah tujuan nasional yang
tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut akan
dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima
dasar yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan
penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan
kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Agar Konstitusi/UUD bermakna bagi suatu negara, maka konstitusi harus
fungsional. Artinya konstitusi/UUD secara efektif mampu memenuhi fungsi-fungsinya,
dengan demikian tidak terjadi kesenjangan (gap) antara hukum konstitusi dengan
realitas konstitusional. Terdapat 4 (empat) fungsi umum konstitusi, (Sukriono, 2013:9)
yaitu: (a) Fungsi transformasi (transformation function); (b) Fungsi informasi
(Information function); (c) Fungsi regulasi (regulation function); (d) Fungsi kanalisasi
(Canalization function), fungsi umum konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Fungsi transformasi
Konstitusi berisi ketentuan-ketentuan hukum (legal pronouncements) yang lazimnya
berupa pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan memiliki efek yang mengikat secara
umum karena ketentuannya sangat abstrak dan dirumuskan secara makro. Konstitusi
mempunyai fungsi transformasi apabila konstitusi mampu mengkonversikan kekuasaan
ke dalam hukum.
b) Fungsi informasi
Konstitusi berisi informasi di mana isi informasi tersebut ditentukan oleh pengaruh
tranformasi politik dengan bantuan konstitusi. Apa yang ditranformasikan merupakan
informasi yang telah dikodifikasikan dalam kodifikasi hukum yang karakternya
ditentukan oleh faktor kultural (misal dari bahasa yang dipakai untuk merumuskan
konsep-konsep tertentu) dan faktor-faktor lain yang bersifat supra-nasional.
c) Fungsi regulasi
Informasi yang telah dikodifikasikan dalam konstitusi berpengaruh terhadap suatu
pengaturan mengenai sikap-sikap, perilaku, dan harapan-harapan rakyat. Fakta bahwa
suatu konstitusi itu eksis merupakan suatu informasi yang signifikansinya tidak hanya
dibatasi oleh eksistensinya, namun karena kenyataan bahwa konstitusi itu merupakan
hukum yang tertinggi (supreme law). Konstitusi meregulasi perilaku dan proses
keputusan, serta merumuskan kekuasaan-kekuasaan hukum, sehingga disebut pengaruh
normatif konstitusi (normative effect of constitution).
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d) Fungsi kanalisasi
Konstitusi memuat pedoman-pedoman mengenai bagaimana masalah-masalah hukum
dan politik harus dipecahkan, misalnya konstitusi memuat suatu jawaban prosedural
atas pertanyaan mengenai bagaimana kemauan mayoritas politik dapat mengikat setiap
orang, karena sesungguhnya setiap undang-undang pasti merupakan pengaruh
keinginan mayoritas. Selain itu, konstitusi juga menunjukkan bahwa masalah-masalah
hukum dan politik harus diselesaikan berdasarkan tujuan atau prinsip tertentu, seperti
prinsip persamaan (equality), prinsip negara hukum (rule of law, rechtsstaat), dsb-nya.
Dalam hal ini, konstitusi membuka saluran-saluran (channels) dengan suatu pedoman
khusus, dalam saluran mana berbagai problema sosial dikanalisasi dan disalurkan
sehingga terpecahkan. Konflik politik justru diarahkan ke dalam saluran tertentu dan
diselesaikan dengan cara yang pasti. Dengan demikian, kanalisasi berarti bahwa
konstitusi menciptakan atau memuat suatu struktur tertentu dalam mana perkembangan
politik dan hukum berlangsung.
Peran Pendidikan Kewarganegaran untuk Membangun Kesadaran Berkonstitusi
Secara epistemologis pendidikan kewarganegaraan dipahami sebagai konsep
civic/citizenship education. Pendidikan (education=educare) merupakan upaya
manusia dengan sadar yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan potensi individu
agar menjadi anggota masyarakat, dan warganegara yang cerdas. Oleh karena itu
pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pedagogis dan
sosialkultural, yang diterima sebagai unsur peradaban kemanusiaan. Pendidikan
kewarganegaran memberikan kontribusi untuk membangun warga negara sadar akan
konstitusi. Sebagaimana telah dipahami publik akademik universal, civic/citizenship
education secara universal "Citizenship education" (UK), termasuk di dalamnya "civic
education" (USA) atau disebut juga pendidikan kewarganegaraan (Indonesia),
(Winataputra, 2014 : 2-3), merupakan wahana pendidikan karakter (character
education) yang bersifat multidimensional. Sebagai pendidikan karakter yang bersifat
multidimensional "citizenship education" mengemban visi dan misi utuh
pengembangan "civic competencies". Di dalam kemampuan tersebut terkandung
sasaran pengembangan: "civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic
competence, civic confidence, civic committment" yang bermuara pada kemampuan
integratif "wellinformed and reasoned decision making". Secara praksis kesemua
dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh individu agar dapat berperan sebagai
"participative and responsible citizen " atau warganegara Indonesia yang cerdas dan
baik.
"education in democracy" dapat menghasilkan orang yang tahu, mau, dan
mampu hidup berdemokrasi. Sedangkan "education for democracy" sangat potensial
menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi,
tetapi juga mau dan mampu memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus.
Secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural perubahan paradigma kontinum konsentris
tersebut berlangsung secara "developmental" dalam arti bertahap berkelanjutan.
Dilihat dari penjelasan di atas, maka sangat rasional bahwa pendidikan
kewaraganegaran dapat membangun kesadararan berkontitusi. Untuk hal ini
pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan menjadi program pendidikan yang
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mensintesiskan secara harmonis pendekatan "content-related" dan "process-led" serta
"value-based", yang berarti juga meminimumkan modus "didactic transmission"dan
mengoptimalkan penerapan prinsip "participative and interactive" . Winataputra,
(2014 : 4) Harus diakui bahwa PKn Indonesia yang kini bersifat "minimal"
seyogyanya dikembangkan menjadi PKn yang "moderate", sehingga ia berubah dari
paradigma "education about democracy" menjadi "education in democracy". Dalam
konteks itu maka kelas PKn seyogyanya dikembangkan sebagai "laboratory for
democracy" dan masyarakat sebagai "open global classroom". Dalam konteks itu
berbagai kegiatan "co-curricular" dan kegiatan "extra curricular" seperti debat publik,
praktik belajar, kajian sosial, aksi sosial, dan simulasi dengan pendapat seyogyanya
digalakkan. Secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural semua kegiatan dan pengalaman
belajar yang tercipta sangat potensial mengembangkan karakter warganegara yang
cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab melalui pengembangan aneka ragam
"instructional effects".
Perubahan paradigma tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kurikulum
PKn yang selama ini terkesan terlalu berbasis substansi atau content-based, harus
dikembangkan menjadi kurikulum yang berbasis karakter. Orintasi baru diperlukan
untuk menghasilkan "civic intelligence, civic participation, and civic responsibility"
atau warga negara yang memiliki kesadaran terhadap budaya berkonstitusi.
Pembelajaran pendidikan kewarganegaran dilaksanakan dengan memadukan kegiatan
intra, ko dan ekstra kurikuler dalam konstelasi utuh kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Indonesia. Dengan demikian akan tercipta iklim
pembelajaran PKn yang mencerminkan sebagai kelas global yang terbuka (open global
classroom), (Winataputra, 2014 : 4). Oleh karena itu secara sadar dan terencana sesuai
dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik
siswa/mahasiswa difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni
belajar tentang demokrasi (learning about democracy), belajar dalam iklim dan melalui
proses demokrasi (learning through democracy), dan belajar untuk membangun
demokrasi (learning for democracy).
Simpulan
Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan
merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun
paham kedaulatan rakyat. UUD 1945 akan dapat membumi dan dilaksanakan dengan
baik, apabila ada pemahaman dan kesadaran konstitusional dari segenap warga negara
sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
Dengan kata lain membangun kesadaran berkonstitusi tidak lain adalah upaya untuk
memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk hal ini pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan menjadi program
pendidikan yang mensintesiskan secara harmonis pendekatan "content-related" dan
"process-led" serta "value-based". Kelas pendidikan kewarganegaran seyogyanya
dikembangkan sebagai "laboratory for democracy" dan masyarakat sebagai "open
global classroom".

474

Daftar Rujukan
Asshiddiqie, Jimly, (2008)., Membagun Masyarakat Sadar Konstitusi disampaikan
pada seminar, yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli
2008.
Budiardjo, Miriam, (2008)., Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Harjono, (2008)., Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Marzuki, M. Laica. (2010)., Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi
Volume 7 Nomor 4, Agustus 2010, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
Prasojo, Eko, (2010)., Perkembangan Kelembagaan Eksekutif dan Legislatif Pasca
Perubahan UUD1945, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional
‖Evaluasi Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi‖ diselenggarakan oleh
MPR RI bekerja sama dengan MKRI,Jakarta, 18 Agustus 2010.
Sefriani, (2012)., Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan
Terhadap Hak Sipil Politik, Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, November
2012, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
Sukriono,
Didik. (2012). Membangun Badan Publik yang Transparan dan
Pusat
Akuntabel dengan Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi, Artikel
Kajian Konstitusi (PKK) Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang,
Winataputra, Udin.S. (2014). Memantapkan Paradigma Pendidikan Kewarganegaran
(PKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan, Prosiding AP3KnI Prodi PPKn
FIS Universitas Manado, ISBN 978-602-71575-0-7

475

PENGUATAN JATIDIRI PKn MELALUI PENDIDIKAN KAREKTER
SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI PEMBANGUNAN WARGA NEGARA
DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
TAHUN 2015
Oleh
Riyan Yudistira, S.Pd131
riyan_yudistira@student.upi.edu
ABSTRAK
Bangsa Indonesia tidak mungkin bisa menghindari Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) pada tahun 2015. Siap atau tidak siap bangsa Indonesia harus menghadapi dan
menjalaninya. Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki banyak keuntungan
bagi warga negara Indonesia dan juga memiliki banyak kerugian jika warga negara
tidak siap menghadapinya. Warga negara yang tangguh lah yang mampu bersaing
dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk membentuk warga negara
yang dapat bersaing pada era tersebut dibutuhkan upaya nyata yakni melalui
pendidikan karakter. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas penting dan mulia
dalam menanamkan pendidikan karakter, hal tersebut akan menguatkan Jatidiri PKn
sebagai bentuk partisipasi pembangunan warga negara dalam menghadapi Era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.
Kata Kunci: Jatidiri PKn, Pendidikan Karakter, MEA
Pendahuluan
Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN.
ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian
di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina,
Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang
bergabung kemudian, yakni Brunai Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan
Laos (1997), serta Kamboja (1999).
Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan lingkungan strategis
regional yang berkembang, ASEAN juga fokus pada isu ekonomi, yang mengusung
semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara melalui
percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap
mengedepankan kesetaraan dan kemitraan. Pergeseran isu ini semakin nampak ketika
pada tahun 1997, di Thailand terjadi krisis ekonomi, sebagai dampak dari globalisasi
dan integrasi keuangan dunia. Krisis ekonomi ini kemudian merembet ke negaranegara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk itu,
ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan, juga aktif meresponnya dengan
semangat kerjasama yang dikenal dengan istilah regional self-help.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya adalah perluasan dari
integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam, tepatnya
pada saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dari integrasi ekonomi
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kawasan kemudian dirumuskan pada ASEAN Summit tahun 1997 di Kuala Lumpur
yang menghasilkan Visi ASEAN 2020, yaitu tercapainya suatu kawasan yang stabil,
makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang
serta
berkurangnya
kemiskinan
dan kesenjangan sosial ekonomi dengan
memanfaatkan liberalisasi perdagangan.
Pada ASEAN Summit bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina, para pemimpin
ASEAN setuju untuk mempercepat integrasi perekonomian dan membangun
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) menjadi tahun 2015.
MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai
dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan
barang modal secara lebih bebas. MEA juga diinspirasikan akan berwujud suatu area
perekonomian yang sangat kompetitif, suat kawasan dengan pembangunan ekonomi
yang mampu berintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (Roadmap for
ASEAN Economic Community, 2009). Untuk mencapai tujuan tersebut, cetak biru
(blueprint) MEA diluncurkan pada KTT ASEAN KE -13 di Singapura pada November
2007. Cetak biru ini dimaksudkan sebagai peta jalan (roadmap) yang memang
dibutuhkan untuk mengimplementasikan MEA pada 2015.
Apabila MEA terwujud pada tahun 2015, maka dapat dipastikan akan terbuka
kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Dan bagi tenaga kerja
terdidik di wilayah ASEAN, rencana penerapan MEA memberi peluang namun juga
tantangan. Dikatakan peluang karena seorang tenaga kerja yang tinggal di salah satu
negara ASEAN akan punya kesempatan bekerja di sembilan negara ASEAN lain.
Sebagai contoh orang dari Indonesia mempunyai peluang bekerja di Singapura,
Malaysia, Vietnam, Brunei dan negara ASEAN lain. Dengan jumlah sumber daya
manusia yang paling besar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk
memanfaatkan integrasi di sektor tenaga kerja terdidik ini. Di lain sisi, Indonesia
juga akan menghadapi ancaman. Orang dari negara ASEAN lain akan bisa datang ke
Indonesia untuk mencari peluang kerja di Indonesia. Artinya peluang kerja yang ada di
Indonesia akan diperebutkan oleh lebih banyak orang. Sejauh mana orang Indonesia
dapat bersaing di negeri orang atau di negeri sendiri sangat tergantung pada kualitas
SDM.
Berbicara tentang kualitas, maka sangat terkait dengan kompetensi yang dimiliki
para tenaga kerja Indonesia. Kompetensi yang dimiliki para tenaga kerja umumnya
diperoleh dari pengembangan kemampuan khusus dalam bidang tertentu melalui
pendidikan di universitas. Melalui universitas diharapkan seorang calon tenaga kerja
memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya
pendidikan di universitas memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan
lulusan yang memiliki kompetensi tinggi. Namun tidak serta merta hal ini menjadi
tanggung jawab dari sekolah atau perguruan tinggi semata, niat dan motivasi dari para
mahasiswa merupakan modal utama dalam mengembangkan diri mereka sendiri.
Hal ini semakin dipertegas oleh Spencer dan Spencer (1993) dalam Yuniarsih
(2008:23) yang menyatakan bahwa untuk membentuk kompetensi seseorang perlu
adanya sebuah motif (Motive). Motive adalah apa yang secara konsisten dipikirkan atau
keinginan-keinginan yang mendorong perilaku seseorang yang mengarah dan dipilih
terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Dan dalam hal ini pemberlakuan MEA
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seharusnya bisa menjadi sebuah Motive bagi para mahasiswa untuk mulai menyiapkan
diri menghadapi MEA nantinya. Dan sebagai gambaran kepada para mahasiswa
tentang tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi nantinya.
Terkait dengan
kualitas tenaga kerja Indonesia, penelitian sebelumnya
memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih kalah dalam hal kualitas dengan
negara ASEAN lainnya. Primasanto (2010) menyebutkan bahwa Indonesia lebih
banyak mengirimkan tenaga kerja tidak terampil, sedangkan Filipina lebih banyak
mengirimkan tenaga kerja terampil untuk bekerja di luar negeri. Data survey dari
United Nation Development Program (UNDP) tahun 2011 tentang Human
Development Index,
Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. Posisi
Indonesia masih kalah apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara
lainnya seperti Singapura (26), Brunei (33) Malaysia (61), Thailand (103), dan filipina
(112).Walaupun posisi Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam (128), Laos (138),
kamboja (139), Myanmar (149).
Bentuk partisipasi pembangunan warga negara melalui pengembangan kultur
akademik dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan karakter di persekolahan.
Jenjang pendidikan karakter tidak terbatas oleh batasan minimal satuan pendidikan.
Pendidikan karakter dapat dilakukan di mulai dari pendidikan dasar kemudian
pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Maka dari itu, dbutuhkan formulasi
yang tepat dalam menerapkan pendidikan karakter bagi siswa di sekolah.
Pertanyaannya, mengapa siswa menjadi sasaran dalam penerapan pendidikan karakter.
Indonesia pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Negara
Republik Indonesia diprediksi akan berada pada masa Generasi Emas karena
mendapatkan bonus demografi. Sebelum tahun 2045 bangsa Indonesia sudah
menghadapi tantangan dalam menghadapi komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN
tahun 2015. Oleh karena itu, perlu untuk membentuk warga negara yang dimulai dari
membangun siswa yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Warga negara yang
memiliki karakter yang baik akan mempu bersaing dalam lingkungan yang
mengharuskan dirinya untuk bertahan dalam tekanan kondisi apapun.
Penguatan Jati Diri PKn melalui Pendidikan Karakter
Pengertian Karakter
Kementerian Pendidikan Nasional (2010) lebih fokus mendefinisikan karakter
adalah ―nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata
berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri
dan terejawantahkan dalam perilaku.” Karakter tersebut berawal dari rasa tahu
seseorang sehingga ia melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya yang akan
berdampak pada suatu lingkungan yang kondusif.
Megawangi (2004: 25) menambahkan bahwa ―kata karakter berasal dari Yunani,
charassein yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola.‖ Pola dalam
pengertian tersebut adalah suatu proses yang terjadi dalam membentuk suatu akhlak
mulia pada diri manusia. Adapun definisi karakter merujuk pada pendapat Munir
(2010: 3), ―sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan, yang melekat pada
diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan disebut sebagai karakter‖.
Definisi karakter menurut Munir tersebut sesuai dengan inti karakter yang harus
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dimiliki oleh seorang manusia. Menurut Budimansyah (2010: 1) ―inti karakter adalah
kebajikan (goodness) dalam arti berpikir baik (thinking good), berperasaan baik
(feeling good), dan berperilaku baik (behaving good)‖.
Ditegaskan kembali oleh Megawangi (2004: 25) ―akhlak mulia tidak secara
otomatis dimiliki oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, tetapi memerlukan proses
panjang melalui pengasuhan dan pendidikan (proses :pengukiran‖). Dalam bahasa
Arab, istilah karakter mirip dengan akhlak (akar kata khuluk), yaitu tabiat atau
kebiasaan melakukan hal yang baik. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang
berasal dari hati yang baik dan sesuatu yang dianggap baik.
Definisi lainnya dikemukakan oleh Fakry Gaffar dalam Kesuma (2011: 5)
‗karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk
ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam
perilaku kehidupan orang itu‘. Dalam defiisi tersebut, ada tiga ide pikiran penting,
yaitu: 1) nilai-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan 3) menjadi satu
dalam prilaku.
Karakter merupakan faktor penentu seseorang dalam memajukan bangsanya
dalam hal ini sebagai seorang pemimpin, baik seorang pemimpin di lingkungan
sekolah, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara dan yang paling penting adalah
sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri . Berkaitan dengan pentingnya faktor karakter,
Lickona (1992: 1) menegaskan bahwa ”The core problem facing our schools is a
moral one. All the other problems derive from it. Even academic reform depends on
putting character first‖. Masalah inti lapisan luar sekolah kita adalah suatu moral.
Semua masalah lainnya berasal dari itu. Bahkan dalam menyusun kembali akademik
mengandalkan landasan pertama karakter.
Menurut Wynne dalam Megawangi (2004 : 80), ‗istilah karakter diambil dari
bahasa Yunani yang berarti ―to mark‖ (menandai atau mengukir), yang lebih terfokus
pada melihat tindakan atau tingkah laku‘. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat
Budimansyah (2010: 23), bahwa karakter ―sebagai nilai-nilai kebajikan (tahu nilai
kebajikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpateri dalam diri
dan terejawantahkan dalam prilaku‖.
Menurut Prayitno dan Manullang (2010: 38) ―karakter adalah sifat pribadi yang
relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam
standar nilai dan norma yang tinggi‖.
Dalam Budimansyah dan Komalasari (2011: 6), secara lebih lengkap di bawah
ini dideskripsikan kutipan asli dari sumber otentik ASCD for the Language Learning:
A Guide to Education Terms, by J.L McBrien & R.S. Brand p.p 17-18, 1997,
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. The word
„character‟ has many different connotations and users. For example:
4) „A „character‟ in a story or cartoon is often an exaggerated prototype.
5) A person who seems a bit larger than life might be also be called „a real
character‟.
6) In educational contexts, „character‟ is often considered to refer to how
„good‟ a person is – in other words, a person who exhibits personal
qualities which fit with those considered desirable by a society might be
considered to have a good character and developing such personal
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qualities is often then seems as a purpose of education. Commonly
emphasized qualities include honesty, respect, and responsibility.
Selain itu, mengacu kepada Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current
English, Oxford University Press, London, 1981, oleh AS. Hornby dalam
Sumahamijaya (2003: 30), ‗karakter adalah keadaan moral atau mental seseorang,
masyarakat, bangsa, dan sebagainya; kualitas mental atau moral yang membentuk
seseorang, bangsa, dan sebagainya, berbeda dari yang lain‘.
Adapun definisi karakter merujuk pada pendapat Sumantri (2011: 3) yang
memandang ―karakter sebagai watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues)‖. Dalam pengertian ini
tercermin bahwa karakter merupakan suatu sikap baik yang nampak pada diri
seseorang yang terbentuk melalui hasil internalisasi berbagai kebajikan yang dilakukan
oleh manusia.
Berdasarkan pengertian karakter diatas, maka karakter adalah suatu tabiat,
watak, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang terbentuk secara
terus-menerus selama dirinya hidup yang diawali dari proses mengetahui nilai-nilai
yang baik, merasakan hal-hal yang baik dan melakukan perbuatan yang baik yang
terbentuk hasil dari internalisasi kebajikan yang diyakininya. Kebajikan tersebut
meliputi nilai, moral, dan norma.
Fungsi Karakter
Fungsi karakter bagi umat manusia sebagai makhluk yang hidup saling
berdampingan dengan makhluk hidup lainnya adalah sebagai pedoman bagi
kehidupannya agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam karya Adelia Hasyim
(Budimansyah dan Komalasari, 2011: 415-416) diketahui bahwa Indonesia Heritage
Foundation sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang character building melakukan
pengkajian dan pengembangan pendidikan holistik yang menanamkan sembilan pilar
karakter yang bersumber dari nilai-nilai luhur universal yang terdiri atas:
a) ‗Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya;
b) Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian;
c) Kejujuran;
d) Hormat dan santun;
e) Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama;
f) Percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah;
g) Keadilan dan kepemimpinan;
h) Baik dan rendah hati;
i) Toleransi, cinta damai dan persatuan‘.
Berdasarkan Sembilan pilar karakter yang bersumber dari nilai-nilai luhur
universal tersebut dapat diuraikan bahwa karakter berfungsi sebagai pembentuk akhlak
manusia yang memiliki sikap sebagai berikut:
 Memiliki rasa cinta terhadap Tuhan dan alam semesta beserta isinya;
 Memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan mandiri dalam setiap
perbuatannya;
 Bertindak jujur dalam segala hal, agar dapat dipercaya oleh orang lain;
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 Berprilaku sopan dan santun terhadap orang lain, terutama kepada orang
yang lebih tua;
 Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan yang
tercermin dalam prilaku kepedulian dan kerjasama yang baik terhadap orang
yang membutuhkan pertolongan;

Memiliki rasa percaya diri dalam berkreasi secara kreatif serta bekerja
keras dan pantang menyerah untuk menggapai prestasi;
 Bersikap adil serta memiliki jiwa kepemimpinan dalam memecahkan suatu
masalah;
 Berbuat baik dan bersikap rendah hati terhadap sesame manusia;

Memiliki rasa toleransi terhadap sesama umat beragama dan suku bangsa
yang menjungjung perdamaian dan persatuan suatu bangsa.
Tujuan Pengembangan Karakter
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007), tertulis bahwa tujuan pengembangan
karakter adalah untuk:
‖...terwujudnya karakter bangsa yag tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan
bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku
manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa
patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek.‖
Sedangkan menurut Kesuma (2011: 9) karakter memiliki tiga tujuan utama
yaitu:
5. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap
penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta
didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan;
6. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilainilai yang dikembangkan oleh sekolah;
7. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat
dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.‖
Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam
lingkungan sekolah bukanlah sekedar suatu penanaman nilai secara paksa kepada
peserta didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan
merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku
keseharian manusia, termasuk bagi anak.
Nilai Karakter yang Harus Dikembangkan
Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam
bentuk prilaku anak itulah yang disebut karakter. Jadi suatu karakter melekat dengan
nilai dari prilaku tersebut. Karenanya tidak ada prilaku anak yang tidak bebas dari
nilai. Hanya barangkali sejauh mana orang lain memahami nilai-nilai yang terkandung
di dalam prilaku seorang anak atau sekelompok anak memungkinkan dalam kondisi
yang tidak jelas.
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Dalam kehidupan manusia, begitu banyak nilai yang ada di dunia ini, sejak
dahulu hingga saat ini. Beberapa nilai dapat kita identifikasi sebagai nilai yang penting
bagi kehidupan anak baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Dalam referensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang
mencerminkan akhlak atau prilaku yang luar biasa tercermin pada Nabi Muhammad
SAW, yaitu sidik (benar), amanah (terpercaya), fatonah (pintar), dan tablig
(menyampaikan). Tentu dipahami empat nilai ini merupakan esensi, bukan seluruhnya.
Karena Nabi Muhammad SAW juga terkenal dengan karakter kesabarannya,
ketangguhannya, dan berbagai karakter lain.
Nilai universal yang dijabarkan oleh Adelia Hasyim dalam Heritage Foundation
sebagai dasar pendidikan karakter sesungguhnya ada di dalam nilai-nilai Pancasila
yang bersumber dari setiap sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Berikut adalah
karakter bangsa indonesia yang dijiwai kelima sila pancasila secara utuh dan
komprehensif (Desain induk pembangunan karakter bangsa, 2010-2025).
2) ―Bangsa yang berketuhanan yang maha esa;
3) Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab;
4) Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa;
5) Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia‘
6) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan‖.
Hal tersebut tercermin dalam Karakter indivudu yang dijiwai oleh sila-sila
Pancasila pada masing-masing bagian tersebut (Desain induk pembangunan karakter
bangsa, 2010-2025), dapat dikemukakan sebagai berikut:
k. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur,
amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil
resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.
l. Karakter yang bersumber dari olah pikir, antara lain cerdas, kritis, kreatif,
inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.
m. Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestika antara lain bersih dan sehat,
sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinative,
kompetitif, ceria, dan gigih;
n. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan,
saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran,
nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum,
cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia,
dinamis, bekerja keras, dan beretos kerja.
Kementrian Pendidikan Nasional (2010) menyatakan bahwa nilai-nilai yang
dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari
sumber-sumber berikut ini.
1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu,
kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama
dan kepercayaannya;
2. Pancasila: Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip
krhidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Artinya, nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan
politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni;
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3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup
bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat
itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu
konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu;
4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap
warga Negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai suatu pendidikan di
berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai
kemanusiaan yang harus dimiliki oleh warga Negara Indonesia;
Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk
pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut:
Nilai-nilai Karakter dalam Pembangunan Warga Negara
No.

Nilai-nilai karakter

1.

Religius

2.

Jujur

3.

Toleransi

4.

Disiplin

5.

Kerja keras

6.

Kreatif

7.

Mandiri

8.

Demokratis

9.

Rasa Ingin Tahu

10.

Semangat Kebangsaaan

11.

Cinta Tanah Air

12.

Menghargai Prestasi

Deskripsi
Sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama yang lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama
lain.
Prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,
tindakan, dan pekerjaan.
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang
berbeda dari dirinya.
Tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.
Prilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar.
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya.
Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa.
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan
mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
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13.

Bersahabat/komunikatif

14.

Cinta Damai

15.

Gemar Membaca

16.

Peduli Lingkungan

17.

Peduli social

18.

Tanggung Jawab

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang
lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi.
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan
kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri
sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya),
Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa karakter sebagai nilainilai kebenaran yang harus ditanamkan dalam diri manusia di kehidupan sehari-hari.
Artinya manusia akan tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik.
Warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter tersebut diharapkan akan mampu
memiliki daya juang yang tinggi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Mayarakat yang produktif dengan menjungjung tinggi akhlak dimasyarakat akan
mampu menjadi manusia unggul dan berhasil menghadapi persaiangan ekonomi,
karena karakter seseorang akan menentukan keberhasilan dalam kehidupannya.
Dalam kaitannya dengan dunia ekonomi, seorang warga negara produktif harus
mampu membuat lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Membuka sebuah usaha
sendiri berarti harus siap memimpin dan mengelola usahanya. Maka sangatlah penting
untuk mengetahui nilai-nilai karakter kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang
pemipin. Kemudian menurut David Hakala dalam Danim (2010: 34-37)
mengemukakan Top Ten nilai karakter kepemimpinan yang berkualitas yaitu ‗envison,
integrity, dedication, magnanimity, humility, Openness, creativity, fairness,
assertiveness, sense of humor‘.
Envision atau memiliki visi. Seorang pemimpin dengan visi yang jelas,
memahami gambaran akan ke arah mana dan ingin menjadi seperti apa perusahaan
kedepannya, serta bagaimana cara mencapainya. Pemimpin tidak cukup hanya
memiliki visi, melainkan harus mampu berbagi dan bertindak berdasarkan visi itu.
Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visinya agar dipahami dan
menjadi milik semua karyawan. Dia harus berkomunikasi dengan jelas dan penuh
semangat, seperti semangat yang menular. Seorang pemimpin yang baik harus
memiliki disiplin untuk bekerja menuju visinya, serta mengarahkan tindakan dan tim
yang dipimpinnya menuju tujuan yang dikehendaki. Ini merupakan aktualitas tindakan
dari keberadaan seorang pemimpin dalam makna senyatanya. Seorang pemimpin tidak
mengalami ―kelumpuhan analisis‖, melainkan selalu melakukan sesuatu dalam
mengejar visi serta menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Integrity atau integritas. Integritas merupakan tindakan yang konsisten, baik di
dalam maupun di luar nilai-nilai batin. Pemimpin dengan integritas tinggi adalah sama
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dengan kondisi di dalam dan di luar batinnya, dalam makna apa yang ada di dalam diri
maupun penampakan di permukaan. Pemimpin sebagai individu dapat dipercaya
karena dia tidak pernah mengingkari nilai-nilai batinnya, bahkan ketika mungkin harus
cepat bertindak. Seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan dari pengikut dan
karenanya harus menampilkan integritas. Jujur transaksi, diprediksi reaksi, emosi
terkontrol dengan baik, dan tidak mengamuk dengan tindakan keras merupakan semua
tanda-tanda integritas. Seorang pemimpin yang berpegang tinggi pada integritas akan
lebih mudah didekati pengikutnya.
Dedication atau dedikasi. Dedikasi berarti menghabiskan waktu dan energi apa
saja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Seorang pemimpin mengilhami dedikasi dengan memberi contoh, melakukan apa pun
yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkah berikutnya menuju visi.
Dengan menunjukan contoh yang sangat baik, dia dapat menginspirasi para
pengikutnya bahwa tidak ada yang disambilkan dalam pekerjaan karyawannya.
Baginya, kesempatan untuk mencapai sesuatu hebat tidak boleh dibiarkan berlalu
begitu saja.
Magnanimity atau keluhuran budi. Keluhuran budi berarti identik dengan
membayar ―sumbangan‖ ketika sudah jatuh tempo, tidak berdalih atau menunda, dan
juga bermurah hati. Seorang pemimpin yang bermurah hati memastikan bahwa
sumbangan keberhasilan tersebar seluas mungkin pada semua orang diperusahaannya.
Sebaliknya, pemimpin yang baik mengambil tanggung jawab pribadi jika terjadi
kegagalan. Pemimpin seperti ini memiliki kemurahan hati membantu orang lain dan
merasa nyaman dengan dirinya sendiri bersama tim, serta ingin membangun relasi
lebih dekat bersama-sama. Menganggap keberhasilan sebagai milik bersama dan
mengambil tanggung jawab atas kesalahan adalah cirri kepemimpinan yang efektif.
Humility atau rendah hati. Pemimpin dengan rendah hati mengakui bahwa
mereka tidak lebih baik atau lebih buruk daripada anggota lain dari tim. Seorang
pemimpin yang rendah hati tidak menonjolkan diri melainakan mencoba untuk
mengangkat semua orang. Pemimpin dengan rendah hati juga memahami bahwa status
mereka tidak membuatnya merasa menjadi seorang dewa.
Openness atau keterbukaan. Keterbukaan berarti mampu mendengarkan ide-ide
baru, bahkan jika merasa tidak sesuai dengan cara berpikir biasa. Pemimpin yang baik
mampu menangguhkan penilaian saat mendengarkan ide-ide orang lain, serta
menerima cara-cara baru dengan melakukan sesuatu yang orang lain pikirkan.
Keterbukaan akan membangun saling menghormati dan kepercayaan antara pemimpin
dan pengikut, serta membuat tim secara baik disertakan dengan gagasan baru yang
bermanfaat untuk mewujudkan visinya.
Creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir secara
berbeda dan mendapatkan solusi untuk keluar dari aneka kendala. Kreativitas
pemimpin perusahaan sangatlah diperlukan agar produk yang dibuat memiliki nilai
tambah dan berualitas.
Fairness atau keadilan. Keadilan berarti berhubungan dengan orang lain secara
konsisten dan adil. Seorang pemimpin harus memeriksa fakta dan mendengar semua
orang sebelum memberikan penilaian. Dia harus menghindari melompat kekesimpulan
berdasarkan bukti-bukti tidak lengkap. Ketika orang merasakan diperlakukan secara
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adil, mereka akan mengapresiasi pemimpinnya dengan loyalitas dan dedikasi.
Assertiveness atau ketegasan. Ketegasan atau asertif tidak sama dengan agresif.
Ketegasan itu adalah kemampuan untuk menyatakan dengan jelas apa yang
diharapkan, sehingga tidak aka nada kesalahpahaman. Seorang pemimpin harus
bersikap tegas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ketegasan datang dengan
tanggung jawab untuk secara jelas memahami apa yang pengikut harapkan dari
pemimpinnya.
Sense of humor atau rasa humor. Rasa humor sangat penting untuk meredakan
ketegangan dan kebosanan, serta mereduksi permusuhan. Pemimpin yang efektif
mengetahui bagaimana menggunakan humor untuk memberi energi pengikutnya.
Humor adalah suatu bentuk kekuasaan yang menyediakan kontrol atas lingkungan
kerja. Humor juga memupuk persahabatan yang baik.
Strategi Pengembangan Karakter
Menyadari pentingnya pengembangan karakter, pengembangan tersebut meliputi
konteks makro dan mikro. Menurut Budimansyah (2010: 55) Konteks makro ―bersifat
nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi
pengembangan karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan
nasional‖ sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut.
Proses Pembudayaan dan Pemberdayaan (Budimansyah, 2010: 56)
Agama, Pancasila,
UUD 1945, UU No.
20/2003 Ttg Sisdiknas

Teori
Pendidikan,
Psikologi,
Nilai,
Sosial
Budaya

Nilai-nilai
Luhur

INTERVENSI

Satua
n
Pendi
dikan

Keluarga

Masyarakat

Perilaku
Berkarakter

HABITUASI

Pengalaman terbaik dan
praktik nyata
PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya, Lingkungan,
Sarana dan Prasarana, Kebersamaan, Komitmen
pemangku kepentingan

Berdasarkan bagan di atas maka pengembangan karakter secara makro menurut
Budimansyah (2010: 56) dapat dibagi dalam tiga tahap, ―yakni perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi hasil‖. Pada tahap perencanaan ini meliputi penyusunan
karkater apa saja yang akan dikembangkan.
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Pada tahap implementasi dikembangkan melalui pengalaman belajar (learning
experiences) yang bermuara pada pembentukan karakter yang ingin dikembangangkan
yang telah disusun pada tahap perencanaan. Menurut Budimansyah (2010: 57) "
―Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan
akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan
yakni intervensi dan habituasi‖.
Lebih lanjut Budimansyah (2010: 57) menjelaskan bahwa:
―Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran
yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan
menerapkan kegiatan yang terstruktur. Sementara itu dalam habituasi diciptakan
situasi dan kondisi, dan penguatan yang memungkinkan peserta didik pada
satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan
diri berperilaku sesuai nilai menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan
dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi‖.
Pada tahap evaluasi hasil, menurut Budimansyah (2010: 57) dilakukan dengan
cara:
―Asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan yang sengaja dirancang dan
dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik
sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu
berhasil dengan baik‖.
Pada konteks mikro menurut Budimansyah (2010: 57-58) ―pengembangan
karakter berlangsung dalam konteks suatu satuan pendidikan atau satuan pendidikan
secara holistik (the whole school reform)‖. Satuan pendidikan sebagai leading sector,
berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada
untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan dan menyempurnakan secara terus
menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan.
Secara mikro menurut Budimansyah (2010: 58) pengembangan nilai atau
karakter dapat dibagi dalam empat pilar, yakni ―kegiatan belajar-mengajar di kelas,
kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (school culture); kegiatan
ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam
masyarakat‖.
Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas menurut Budimansyah (2010: 58)
―pengembangan nilai/karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
terintegrasi dalam semua mata pelajaran (embeded approach)‖. Khusus untuk mata
pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, karena memang
misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap maka pengembangan nilai atau
karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi atau
metode pendidikan nilai (value/character education). Selain itu Wuryan dan Syaifullah
(2009: 54) berpendapat bahwa ―proses pembelajaran yang baik adalah proses
pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri baik secara
mental maupun secara fisik‖.
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Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan
sosio-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan
warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan
pendidikan yang mencerminkan perwujudan nilai/karakter.
Dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yang terkait
langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran, atau kegiatan ekstra kurikuler,
yakni kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada
satu mata pelajaran. Perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan
(reinforcement) dalam rangka pengembangan nilai atau karakter.
Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses
penguatan dari orangtua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku
berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan menjadi kegiatan
keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing.
Membangun Karakter di Sekolah secara Efetif
Pengembangan karakter bagi para peserta didik di sekolah diprogramkan melalui
strategi seperti yang tertera pada gambar berikut:
Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah
Penata Sosio-Emosional dan
Kultur Akademik Sekolah
Bekerja Sama dengan
Pihak Lain

Penciptaan Iklim
Religius yang
Kondisif
Terpadu dalam Proses
Belajar Mengajar

Strategi Pendidikan
Karakter di
Sekolah

Terpadu dalam
Program Bimbingan
Konseling

Terpadu dalam Program
Ekstrakurikuler

(Sumber: Yusuf dan Sughandi, 2011: 36)
Pada dasarnya fungsi sekolah dari awal pendiriannya mempunyai misi untuk
membangun karakter atau akhlak para siswa, disamping mengembangkan wawasan
dan penguasaan ilmu dan teknologi. Untuk melaksanakan pendidikan karakter di
sekolah, ada beberapa strategi yang seyogianya ditempuh, yaitu seperti yang
digambarkan di atas. Menurut Yusuf dan Sugandhi (2011: 36) strategi tersebut secara
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rinci dijelaskan sebagai berikut.
8. Menciptakan iklim religius yang kondusif. Strategi ini dimaksudkan adalah bahwa
sekolah, guru-guru, dan staf sekolah lainnya perlu memiliki komitmen yang sama
untuk merealisasikan (mengamalkan) nilai-nilai agama atau ketakwaan kepada
allah, Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pendidikan di sekolah‖.
9. Menata iklim sosio-emosional. Sekolah merupakan lingkungan yang diharapkan
dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional siswa.
10. Membangun budaya akademik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu
membangun budaya akademik dikalangan para siswa.
11. Terpadu dengan proses pembelajaran. Pendidikan karakter bukan mata pelajaran,
tetapi setiap guru dituntut untuk menanamkan nilai-nilai karakter (akhlak mulia)
itu kepada siswa.
12. Terpadu dalam program bimbingan dan konseling. Bagi sekolah-sekolah yang
telah melaksanakan program bimbingan dan konseling, pendidikan karakter itu
diintegrasikan juga dalam program tersebut.
13. Terpadu dalam kegiatan ekstrakulikuler. Pendidikan karkter juga dapat dipadukan
ke dalam kegiatan ekstrakulikuler, seperti kepramukaan, palang merah remaja,
olahraga, kesenian, dan kerohanian. Nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan
melalui kegiatan ekstrakulikuler diantaranya: kedisiplinan, kejujuran, sportivitas,
tanggung awab, kebersamaan, toleransi, keberanian, dan kehalusan budi.
14. Kerja sama dengan pihak lain. Untuk membangun karakter para siswa, sekolah
dapat juga bekerja sama dengan pihak lain, baik instansi pemerintah/swasta,
organisasi kemasyarakatan, maupun para pengusaha.
Karakter seseorang dapat dilihat dalam tingkah laku atau kepribadiannya seharihari. Jika seseorang tersebut selalu melakukan perbuatan yang buruk maka ia akan
diidentikan memiliki karakter yang buruk, sebaliknya jika seseorang tersebut selalu
melakukan perbuatan yang baik maka ia akan diidentikan pula memiliki karakter yang
baik. Namun sebenarnya karakter yang dianggap buruk dapat diubah dengan adanya
proses pendidikan dan pembinaan sehingga pembangunan karakter warga negara akan
memumculkan warga negara yang siap dan tangguh bersaing dalam menghadapi era
Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Simpulan
Persaingan dalam dunia kerja saat ini akan semakin sulit jika tidak disertai oleh
kesiapan warga negaranya. Hal yang paling penting sebagai bentuk partisipasi
pembangunan warga negara dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN
adalah dengan pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter yang baik akan menjadikan
pondasi bagi kepribadian seseorang. Warga negara yang memiliki kepribadian dan
berkarakter baik akan siap dan mampu memanfaatkan peluang pada era Masyarakat
Ekonomi ASEAN yang dimulai Tahun 2015 ini.
Pemerintah melalui kementerian pendidikan harus bisa membaca situasi yang
mendesak ini. Harus ada program nyata untuk menanamkan karakter yang baik bagi
warga negara saat ini. Selain itu, perhatian dan upaya pembangunan karakter warga
negara dari berbagai pihak (steak holder) sangatlah diperlukan. Peran serta Asosiasi
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Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seluruh Indonesia (AP3KnI) dalam
penguatan jatidiri PKn diperlukan untuk memaksimalkan pendidikan karakter di
Indonesia. Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seluruh
Indonesia (AP3KnI) sangatlah berperan penting dalam menyiapkan warga negara yang
siap menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam hal mempersiapakan warga
negara yang berakhlak, berkarakter, tangguh dan memiliki daya juang yang tinggi
dalam kehidupannya sehingga mampu membawa nama baik \bagi bangsa dan Negara
Indonesia.
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Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk mengelaborasi arti penting topik hak asasi manusia
(HAM) dan reposisinya dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia
di era Kurikulum 2006 dan 2013. Penulis mengemukakan alasan-alasan perlunya HAM
perlu diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran PKn, baik dari perspektif nasional
maupun internasional. Mengapa HAMmenjadi salah satu topik penting dalam kajian
PKn?Bagaimana HAM dan kesadaran keragaman kultural mendapatkan porsi penting
dalam kajian PKn di kurikulum sekarang (2013) di Indonesia? Bagaimana pula dengan
pengakuan hak-hak kultural sebagai ciri identitas etnis yang memperkukuh entitas
nasional ke-Indonesia-an? Penulis berpendirian bahwa peran guru menjadi faktor
penting keberhasilan tujuan program kurikuler PKn dalam pembentukan jati diri warga
negara sensitif HAM.
Kata Kunci: hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum, identitas
nasional, multikulturalisme

Pendahuluan
Perhatian masyarakat internasional terhadap arti penting peranan pendidikan
untuk mentransformasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) kepada generasi muda,
telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikannya pertama
kali sebagai program ―United Nations Decade for Human Rights Education (19952004).‖ Meskipun pernyataan sejagat tentang hak asasi manusia (Universal
Declaration of Human Rights) telah dideklarasikan PBB pada 10 Desember 1948,
namun bagaimana dokumen tersebut dijadikan sebagai materi dan kurikulum dalam
pendidikan tentang HAM, barulah lima puluh tahun kemudian diujudkan dalam satu
program aksi yang bersifat mondial.
Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah sedemikian rupa menjadikan HAM
sebagai topik kajian dalam kurikulum pendidikan nasionalnya. Hal ini nampak pada
substansi kajian PKn dalam Kurikulum 2006 yang memasukkan kajian HAM sebagai
satu dari delapan standar isi (substansi kajian). Pada kurikulum sebelumnya (1975,
1984 dan 1994) terdapat pembahasan topik HAM, namun dibahas secara tidak
mendalam bahkan hanya menjadi pelengkap dari pembahasan materi sila kedua
Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
132
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Sedikitnya ada dua alasan mengapa HAM perlu diajarkan di sekolah melalui
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, dari perspektif nasional,
kesadaran arti penting HAM secara konstitusional telah dikukuhkan dalam UUD 1945
kemudian dijabarkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Gerakan HAM
dalam konteks nasional semakin kentara setelah pada 1993 dibentuk satu Komisi
Nasional HAM (Komnas HAM). Keberadaan Komisi ini mengundang sejumlah
harapan terhadap perbaikan kondisi penegakan HAM di Indonesia, terutama ketika
menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh tentara dan
kepolisian seperti kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah, pembunuhan
masyarakat sipil tak bersenjata di Tanjung Priok (1985), Timor Timur (1991) dan Irian
Jaya (Bourchier, 2007: 430; Fakih, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 75). Meskipun
keberadaan Komnas HAM diperkuat melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan UU RI No. 26 Tahun 2000 Peradilan Hak Asasi Manusia, namun
proses penegakan HAM mengalami kesulitan ketika menyentuh kasus pelanggaran
HAM dari pimpinan tentara yang masih duduk dalam jabatan pemerintahan maupun
setelah mereka pensiun, seperti dalam Kasus Tri Sakti dan Semanggi (1998) di Jakarta
(Fakih, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 76-77). Dari kenyataan ini, maka penegakan
HAM di Indonesia masih perlu perjuangan panjang.
Kedua, dari perspektif internasional, persoalan HAM telah menjadi salah satu
agenda pokok masyarakat internasional sejak secara formal PBB mendeklarasikan
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948. Pada
tingkat global, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari (Isin
& Turner, 2007: 16). Meskipun secara universal HAM dalam dokumen UDHR itu
diterima oleh negara-negara anggota PBB, namun terdapat persoalan ketika akan
diimplementasikan dalam konteks nasional masing-masing negara. Perdebatan antara
universalitas HAM dan partikularitas implementasi HAM, polemik antara standar
global dan nilai-nilai lokal HAM sekarang masih belum tuntas menemukan titik
kompromi (Donnely, 2007; Banda, 2003).
Mengapa hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik penting dalam
kajian pendidikan kewarganegaraan (PKn). Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapat
dilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki atribut hak dan
kewajiban warga negara secara bersama-sama. Menurut Isin dan Turner (2007),
kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajibankewajiban yang berkaitan dengan pengertiannya sebagai keanggotaan untuk suatu
masyarakat melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan, dan mungkin yang
paling kentara ialah dalam hal sistem nasional perpajakan. Model kewarganegaran ini
sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraan
menurut sosiolog Inggris Thomas Humprey Marshall (1893-1982): hak sipil, hak
politik, dan hak sosial.
Ikhtiar Kajian HAM dalam Program Kurikuler PKn
Persoalannya tidaklah mudah mempertemukan kebutuhan HAM dengan upaya
pembentukan warga negara yang ideal dalam pembelajaran PKn. PKn sebagai satu
mata pelajaran dalam Kurikulum 2006 serta Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 memerlukan pengelolaan
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pembelajaran yang memadai dari seorang guru. Jika mencermati pergeseran
nomenklatur PKn (2006) menjadi PPKn dalam Kurikulum 2013, ada perubahan
mendasar dalam kerangka paradigmatis pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Hal
ini tampak dari pernyataan pentingnya memperkukuh integrasi nasional (Negara
Kesatuan Republik Indonesia) dengan ke-bhinneka tunggal ika-an Indonesia pasca
2009.
Kurikulum 2006 menyebut kajian HAM dalam PKn sama krusialnya dengan
kajian lainnya, seperti Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila ataupun
Globalisasi. Namun, persoalan HAM sebagaimana gerakan globalisasi sering dicurigai
sebagai produk pemikiran liberal (Barat) yang dianggap tidak sesuai dengan
kepribadian nasional, sehingga jika diterima secara apa adanya akan menghancurkan
jati diri bangsa. Atau dalam pandangan yang hampir sama, di bagian besar masyarakat
Muslim di dunia ada semacam ketegangan ketika memaknai HAM, terutama dalam hal
kebebasan beragama termasuk hak untuk merubah keyakinan beragama dan
perkawinan antar-agama (Hosen, 2007: 201). Posisi dilematis ketika menghadirkan
kajian HAM dalam skala mikro di ruang kelas tentu saja memerlukan kearifan dan
kecerdasan dari seorang guru, agar tidak terjebak sebagai pembela HAM tanpa kajian
kritis atau menolak universalitas HAM dengan bias yang melatarinya. Pada bagian
lain, kecakapan siswa untuk membuat keputusan atas pilihan-pilihan dilematis seputar
penegakan HAM sangat diperlukan, sehingga internalisasi nilai-nilai universal HAM
kepada siswa mencapai sasaran. Sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan
HAM, perlu dibarengi pemikiran kritis untuk memberikan pilihan-pilihan atas sikap
dan tindakan yang diambil siswa. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dalam
pembelajaran HAM pada mata pelajaran PKn menjadi penting untuk sikap dan
perilaku positif terhadap HAM itu sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Pada tingkat global, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan
sehari-hari. Dari perspektif kajian kewarganegaraan, Isin & Turner (2007) telah
menjadikan topik HAM sebagai salah satu topik penting (―struggles for redistribution,‖
―struggles for recognition,‖ ―Citizenship versus Human Rights,‖ dan ―Global
Citizenship versus Cosmopolitan Citizenship‖) dari agenda penelitian
kewarganegaraan di masa depan (Isin & Turner, 2007: 16).
Mengapa hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik penting dalam
kajian pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Hubungan teoritis dan praktis antara
HAM dan PKn, telah banyak dipaparkan oleh sejumlah pakar. HAM dalam politik
internasional modern acapkali diawali dari arti penting lahirnya dokumen Unversal
Declaration of Human Rights (UDHR, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
disingkat DUHAM) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10
Desember 1948. Hingga tahun 2000 ada 184 negara anggota PBB yang telah
menandatangani DUHAM, beserta instrumen internasional HAM lainnya
(Lohrenschut, 2002: 174). Sebagai instrumen internasional HAM, DUHAM telah
menjadi konstitusi HAM secara internasional pula. Derivasi dari DUHAM itu ialah
lahirnya seperangkat Konvensi dan protokol HAM untuk melaksanakan DUHAM itu
sendiri, sehingga dikenal sebagai ―Universal Bill of Rights‖ (Lohrenschut, 2002: 175).
Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari posisi warga negara
sebagai subjek yang memiliki atribut hak dan kewajiban warga negara secara bersama-
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sama. Dari daftar yang disusun oleh Fernandez dan Jenker (1995, dalam Lohrenschut,
2002: 175), ditemukan lebih dari 40 dokumen internasional dan regional HAM yang
memuat aspek-aspek mendasar perlunya nilai-nilai HAM ditransformasikan ke dalam
bentuk pendidikan. Dalam pemaknaan yang luas, DUHAM sendiri dianggap sebagai
sebuah kurikululum yang menjadi dasar untuk program pendidikan HAM, termasuk
hak-hak dan kebebebasan fundamental sama halnya dengan nilai-nilai moral yang
mendukungnya (Lohrenschut, 2002: 175).
Volker Lenhart (dalam Lohrenschut, 2002: 176) membagi empat kawasan
utama pendidikan HAM sebagai berikut:
1. education for the promotion and realisation of human rights,
2. education as a human right in self,
3. the rights of the child, and
4. the training of professionals in human rights related professions.
Dari keempat kawasan pendidikan HAM tersebut, transformasi hak-hak anak
melalui pendidikan telah menjadi agenda global PBB melalui program ―United Nations
Decade for Human Rights Education (1995-2004).‖
Hak Asasi Manusia dan Kesadaran Keragaman Kultural: Respek dan Rekognisi
Bagaimana HAM dan kesadaran keragaman kultural mendapatkan porsi
penting dalam kajian PKn di kurikulum sekarang (2013) di Indonesia? Tak bisa
dipungkiri bahwa kajian-kajian HAM dan multikultural dalam perubahan kurikulum
pendidikan (formal) di suatu negara tak dapat dipisahkan dari konteks yang
melatarinya. Kajian-kajian di beberapa negara baik di Asia, Eropa maupun Amerika
(Grossman, Lee, dan Kennedy, eds., 2008) memberikan gambaran bahwa kebijakan
kurikuler di persekolahan memperkuat tesis bahwa kebijakan pendidikan tentang
kurikulum sekolah berhubungan erat dengan kepentingan politik pendidikan nasional
terhadap situasi dan konteks yang mendukungnya. Demikian pula pemberlakuan
Kurikulum 2013 di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah,
pengembangannya didasari oleh beberapa pertimbangan dan latar belakang. Sebagai
contoh, Kurikulum 2013 dilahirkan dengan rasional pengembangan sebagai berikut.
Pertama, faktor internal sehubungan kondisi delapan standar nasional pendidikan yang
telah berjalan dan faktor demografi Indonesia menjelang 100 tahun Indonesia merdeka.
Kedua, faktor eksternal yang mendorong kesiapan Indonesia memasuki era globalisasi
dan keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah kegiatan riset internasional tentang
kemelekbahasaan, matematika, dan sains, seperti TIMSS (Trends in Mathematics and
Science Study) dan PISA (Program for International Student Assesment). Dari faktor
eksternal, persoalan kemelekan bahasa, matematika dan sains inilah yang oleh pihak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika sosialisasi dan uji publik Kurikulum
2013 menjadi alasan dominan dalam perubahan kajian dan pencapaian kompetensi
untuk para siswa di sekolah (lihat Permendikbud No. 67, 68, 69 dan 70 Tahun 2013).
Apakah perubahan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang
dikenalkan dalam Kurikulum 2006 (Permendikbud No. 22 Tahu 2006) menjadi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 juga didasari oleh
hasil penelitian yang melibatkan Indonesia di forum internasional semacam TIMSS
dan PISA? Pada tahun 2009 Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut
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terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian International Civic and Citizenship
Studies (ICCS). Laporan ICCS tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima
tempat negara (Indonesia, Hong Kong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan,
dan Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan kewarganegaraan
di Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika dibandingkan dengan
negara sampel lainnya di Asia. Di bagian lain, justru siswa kelas VIII di Indonesia dan
Thailand memiliki tingkat kepercayaan (Trust) yang tinggi terhadap pemerintah pusat
dan daerah serta lembaga parlemen mereka (Ainley, Fraillon, and Schulz, 2013), jika
dibandingkan siswa-siswa di tiga lokasi sampel lainnya.
Sayangnya, pengembangan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan
kecakapan hidup kewarganegaraan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil-hasil
riset ICCS tersebut. Penulis berpendirian, kemungkinan pertama ialah, bahwa Tim
pengembang kurikulum ―tidak sempat‖ membaca laporan tersebut. Kemungkinan
kedua, cita pembentukan karakter warga negara sangat erat hubungannya dengan citacita nasional, maka pendidikan kewarganegaraan pun sangat dipengaruhi oleh
paradigma dan nilai-nilai yang dianut oleh haluan politik nasional suatu negara.
Dengan demikian, temuan-temuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang
dikemukakan oleh ICCS pemaknaannya akan berbeda-beda tergantung kondisi politik
nasional masing-masing negara. Berbeda misalnya dengan kemelekan bahasa/aksara
(literasi), matematika dan sains yang dalam kondisi tertentu relatif independen dan
tidak mudah dipengaruhi oleh suhu politik/ideologi, maka pendidikan
kewarganegaraan akan sangat rentan dengan pengaruh nilai-nilai politik nasional.
Bagaimana dengan kajian HAM dalam program kurikuler PKn memasuki
pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indonesia? Bagaimana pula dengan pengakuan hakhak kultural dari sebagai ciri identitas etnis yang memperkukuh entitas nasional keIndonesia-an? Jika menilik secara pelan-pelan paparan capaian Kompetensi
sebagaimana dimuat dalam Standar Isi (Permendikbud No 64 Tahun 2013), dan
kompetensi dasar (KD) sebagai cara menerjemahkan Kompetensi Inti (KI) dalam Mata
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013
(Permendikbud No. 67, 68, 69 dan 70 Tahun 2013) tampak sekali bahwa pentingnya
kesadaran dan perilaku sadar pemenuhan hak-hak asasi manusia beserta tanggung
jawab yang diemban dari pemenuhan hak yang diperolehnya, dengan memperhatikan
keanekaan kultural masyarakat Indonesia, sungguh-sungguh dipertegas dalam
dokumen kajian Pendidikan Kewarganegaraan ala Kurikulum 2013. Arti penting warga
negara sadar dan aktif menegakkan hak, kewajiban dan tanggung jawab kewargaan
secara berulang-ulang ditegaskan baik dalam Standar Isi maupun Kerangka Kurikulum
2013 di SD hingga SMA/SMK. Di satu sisi, kenyataan demikian sesungguhnya
menegaskan bahwa mendudukan arti penting HAM dalam program kurikuler PKn
merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi arti pentingnya sebagai upaya
pembentukan jati diri warga negara sensitif HAM.
Pada bagian lain, ―pesan politik‖ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
tentang Pilar Bhinneka Tunggal Ika yang diusung secara gamblang dalam dokumen
Mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013 makin mempertegas bahwa kehidupan
multikultural di Indonesia mensyaratkan dua hal pokok, yaitu rekognisi dan respek
terhadap keberadaan orang lain di sekitarnya (selanjutnya lihat Amy Guttmann, ed.
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1994). Dengan demikian, mustahil implementasi ke-bhinneka-an menjadi keniscayaan,
apabila sikap saling menghargai keunikan setiap individu dan mengakui eksistensi
orang lain tidak menjadi perilaku kehidupan dari tiap-tiap warga negara. Masalahnya,
seberapa biasa dan mampukah dunia pendidikan, antara lain melalui program kurikuler
Pendidikan Kewarganegaraan, berhasil mendorong perilaku respek dan rekognisi
terhadap ke-bhinneka-an tersebut mulai dari lingkup pribadi pendidik hingga
komunitas sekolah dan masyarakat sekitar peserta didik? Dari sisi transformasi nilainilai universal HAM dalam praktik pedagogik sejatinya akan terasa
pengejawantahannya, apabila kedua sikap perilaku tersebut berjalan bersama-sama.
Faktor penting keteladanan dalam pembentukan sikap respek dan rekognisi terhadap
HAM dan ke-bhinneka-an setiap orang/kelompok masyarakat menjadi penting. Di
kelas, guru adalah teladan utamanya bagi para siswanya. Di sekolah, kepala sekolah
dan segenap dewan guru beserta tenaga administrasi menjadi komponen penting
lainnya yang dapat menyemai kultur respek dan rekognisi tersebut. Bagaimana bisa
respek dan rekognisi terbangun di hati nurani dan kesadaran nalar para siswa, jika para
guru menistakan martabat dan kehormatan murid-muridnya? Kurikulum 2013, di luar
suka dan tidak suka, tampak berusaha mendorong pengakuan dan penghormatan kebhinneka-an manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara kongkrit.
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Abstak
Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang bertjuan untuk
memanusiakan anak didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tujuan
dan cita-cita negara. Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut, salah satunya adalah
karena korupsi yang semakin merajalela. Upaya pemberantasan korupsi dengan cara
memasukkannya dalam sebuah kurikulum pendidikan merupakan pendekatan yang
penting. Bagaimana perumusan perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi
di SMA Negeri 8 Bandung untuk mendukung karakter kejujuran siswa. Kegiatan
khusus seperti pembiasaan atau habituasi yang dilakukan. Faktor pendukung dan
hambatan serta upaya yang dilakukan berkaitan pengembangan model Pendidikan
Antikorupsi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus dan yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala
Sekolah, guru mata pelajaran Pkn, dan siswa. Hasil penelitian diperoleh yaitu:
perangkat pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dilakukan dengan menelaah/analisis
standar isi PKn yang akan menjadi pedoman perumusan silabus dan RPP yang
mencerminakan model Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan
dengan model integrasi pada mata pelajaran PKn meskipun tidak secara khusus
menggunakan model pembelajaran tertentu. Kesimpulannya adalah pengembangan
model Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 8 Bandung sangat baik dan cocok
diterapkan melalui integrasi mata pelajaran PKn. Akan tetapi komitmen dan
konsistensi untuk terus menerapkan model Pendidikan Antikorupsi senantiasa
dipertahankan dan ditingkatkan. Alangkah baiknya dilakukan supervisi terhadap
perencananan, pelaksanaan, dan evaluasi model Pendidikan Antikorupsi secara berkala.
Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Pemberantasan Korupsi, Kurikulum Pendidikan,
Mata Pelajaran PKn.
Pendahuluan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang bertujuan
untuk memanusiakan anak didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan
tujuan dan cita-cita negara. Pembentukan karakter bangsa ini telah diamanatkan dalam
Undang-Undang melalui pembelajaran PKn yang bertujuan untuk membentuk karakter
peserta didik yang bukan hanya cerdas dalam intelektualitasnya, tetapi juga memiliki
akhlak mulia, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap
negaranya. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran di persekolahan
telah mengajarkan baik secara kognitif, afektif dan psikomotor dalam penerapan
pembelajaran karakter yang diharapkan pada warga negara.
Sayangnya formula ini belum menunjukkan hasil signifikan karena makin
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carut marutnya karakter buruk sebagian warga negara. Dengan demikian, penerapan
Pendidikan Kewarganegaraan masih kurang ideal. Dan ini merupakan salah satu
tantangan besar yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh para guru PKn. PKn telah
menjadi semacam ―tertuduh‖ atas kegagalannya mengembangkan fungsinya sebagai
pendidikan moral. Pelajaran PPKn/PKn yang telah berlangsung selama ini ternyata
tidak berhasil menciptakan manusia-manusia yang bermoral dan berakhlak sesuai
dengan misi dan tujuannya.
Fakta lain mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan hanya menekankan pada satu aspek, yaitu aspek kognitif saja dan
kurang mengembangkan aspek afektif dan psikomotornya. Pembelajaran PKn pun
hanya dilakukan di dalam kelas saja, tanpa adanya pembiasaan atau pembelajaran
karakter yang dilakukan di luar kelas. Padahal outcome dari pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan bukan hanya pemahaman materi ajarnya saja, tetapi lebih kepada
penerapan, keterampilan, dan tindakan siswa.
Masih carut marutnya karakter bangsa ditandai dengan terjadinya berbagai
penyimpangan moral yang dilakukan oleh siswa tidak sejalan dengan misi Pendidikan
Kewarganegaraan. Sesuatu yang amat ironis ketika para siswa berlaku bohong kepada
orang tuanya dengan meminta sejumlah uang untuk pembelian keperluan sekolah dan
tidak membayarkan uang sekolah, malah menggunakan uang tersebut untuk
kesenangannya. Krisis akhlak ini disebabkan oleh tidak efektifnya pendidikan nilai
dalam arti luas (di rumah, di sekolah, di luar rumah dan sekolah). Karena itu, dewasa
ini banyak komentar terhadap pelaksanaan pendidikan nilai yang dianggap belum
mampu menyiapkan generasi muda bangsa menjadi warga negara yang lebih baik.
Upaya pemberantasan korupsi dengan cara memasukkannya dalam sebuah
kurikulum pendidikan merupakan pendekatan yang penting.
Pendidikan Antikorupsi dapat diajarkan melalui kurikulum tersembunyi
(hidden curriculum) dan pendekatan integratif. Pendidikan Antikorupsi ini tidak
dijadikan suatu mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan pada mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan agama, muatan lokal, pengembangan diri,
dan mata pelajaran yang relevan lainnya.
Pembahasan
Perencanaan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Pendidikan Antikorupsi sudah diterapkan sejak tahun 2010 di SMA Negeri 8
Bandung. Pihak sekolah sangat menyambut baik program Pendidikan Antikorupsi ini.
Sekolah melakukan sosialisasi Pendidikan Antikorupsi, mengikuti pelatihan bagi
kepala sekolah dan guru-guru tentang Pendidikan Antikorupsi, perumusan silabus dan
RPP. Setelah mendapatkan pelatihan, guru dituntut untuk mengimplementasikan hasil
pelatihan tersebut dalam pembelajaran di kelas sebagai kegiatan intra kurikuler.
Sebelum mengimplementasikan model Pendidikan Antikorupsi di kelas, guru harus
melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, seperti memahami makna dan tujuan
Pendidikan
Antikorupsi,
nilai-nilai
antikorupsi,
dan
bagaimana
cara
mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi tersebut sesuai dengan bahan-nahan yang
telah diberikan pada pelatihan model Pendidikan Antikorupsi.
Proses perumusan perangkat pembelajaran Pendidikan Antikorupsi harus
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melalui beberapa langkah sebagai berikut:
1. Telaah atau Analisis Standar Isi
Sebelum menyusun silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),
guru harus melaksanakan telaah atau analisis standar isi mata pelajaran PKn dengan
memilah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang bisa disisipkan
materi antikorupsi. Telaah atau analisis standar isi ini dilakukan melalui rapat kerja
setiap awal tahun pelajaran bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn.
2. Penyusunan Silabus
Setelah melakukan telaah atau analisis standar isi, guru melakukan penyusunan
silabus dengan mengacu kepada silabus yang telah dibuat oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan mempertimbangkan atau memperhatikan hasil
analisis standar isi yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Perumusan RPP
Bentuk dan struktur RPP ini tidak berbeda dengan RPP pada umumnya, namun
di dalam RPP Pendidikan Antikorupsi terdapat integrasi nilai-nilai antikorupsi pada
setiap indikatornya. RPP sebagai pedoman pembelajaran di kelas harus disusun
berdasarkan silabus yang telah dirancang. Di dalam RPP terdapat materi pokok,
indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta
nilai-nilai.
Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Pelaksanaan model Pendidikan Antikorupsi adalah dengan dimasukkannya ke
dalam proses pembelajaran PKn di kelas. Meskipun tidak secara khusus menggunakan
suatu model pembelajaran tertentu, akan tetapi dalam setiap proses pembelajaran di
kelas mengandung makna penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi. Setiap materi
yang disampaikan mengandung nilai-nilai karakter antikorupsi, khusunya karakter
kejujuran. Akan tetapi guru harus bisa memilih materi mana yang bisa disisipkan
materi karakter kejujuran. Misalnya materi tentang sistem demokrasi yang harus
dilaksanakan dengan jujur dan adil.
Ketika guru menerapkan metode pembelajaran diskusi di kelas, metode ini
menampilkan sikap-sikap kejujuran dan menghargai pendapat orang lain,
mengemukakan pendapat secara jujur, melaporkan hasil tugas kelompok dengan jujur.
Indikator pelaksanaan karakter kejujuran masih abstrak dan bukan hanya dengan tidak
mencontek saja. Salah satu indikator pelaksanaan karakter kejujuran adalah dengan
berkata benar atau tidak berbohong. Contohnya dalam pengumpulan tugas-tugas siswa
dengan adanya pengecekan hasil tugas siswa sesuai dengan apa yang diakuinya.
Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan cara mengintegrasikannya ke
dalam mata pelajaran PKn merupakan kegiatan inti atau intra kurikuler. Proses
pembelajaran diawali dengan pengecekan kesiapan siswa, yaitu kerapian dan
kelengkapan seragam siswa dan kebersihan kelas.
Pembiasaan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Langkah untuk mendukung karakter kejujuran siswa sebagai salah satu tujuan
dari pelaksanaan model Pendidikan Antikorupsi, SMA Negeri 8 Bandung melakukan
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langkah pembiasaan habituasi dalam kegiatan ko-kurikuler di dalam maupun luar
kelas. Pendidikan karakter dalam hal ini Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di
SMANegeri 8 Bandung bukan hanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn saja,
akan tetapi ke semua mata pelajaran. Secara lebih khusus berkaitan dengan mata
pelajaran Pendidikan Agama dan Ekonomi misalnya.
Kegiatan habituasi atau pembiasaan yang dilaksanakan di luar kelas adalah
dengan adanya Kantin Kejujuran. Seluruh siswa yang mengunjungi Kantin Kejujuran
ini melakukan transaksinya sendiri, menyimpan dan mengambil uang kembalian pun
sendiri. Hal ini merupakan cara pembiasaan bersikap jujur bagi siswa di lingkungan
sekolahnya, yang diharapkan akan menjadi suatu kebiasaan (habit) siswa dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kegiatan, siswa-siswi SMA Negeri 8 Bandung
dituntut untuk selalu berperilaku jujur, termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Seluruh siswa yang tergabung ke dalam wahana ekstra kurikuler harus mengungkapan
alasan yang benar.
Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di SMA Negeri 8
Bandung berupa pembiasaan yang dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam
kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler.
1. Intra Kurikuler
Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan cara mengintegrasikannya ke
dalam mata pelajaran PKn merupakan kegiatan inti atau intra kurikuler. Proses
pembelajaran diawali dengan pengecekan kesiapan siswa, yaitu kerapian dan
kelengkapan seragam siswa dan kebersihan kelas. Jika ada siswa yang tidak memakai
seragam lengkap, maka akan mendapat teguran dan harus mengklarifikasi alasan tidak
menggunakan seragam. Sebelum pembelajaran dimulai, guru bersama-sama dengan
siswa memungut sampah yang berserakan di sekitar ruangan kelas jika ada dan
membuangnya ke tempat sampah.
Setelah melakukan apersepsi, guru akan mengecek kelengkapan tugas individu
maupun kelompok. Pertama kali guru akan bertanya jika ada siswa yang belum
menyelesaikan tugas beserta alasannya. Guru juga akan mencatat data siswa yang
sudah mengerjakan tugas beserta keterangna jumlah tugas yang telah selesai
dikerjakan. Untuk memperkuat pengakuan siswa, guru juga melakukan pengecekan
langsung buku tugas siswa, hal ini bertujuan untuk mengetahui kejujuran siswa.
Dalam hal siswa yang terlambat masuk ke kelas, guru akan bertanya dan
meminta klarifikasi keterlambatan siswa tersebut meskipun sudah mendapatkan surat
izin masuk dari petugas piket. Siswa tersebut harus berkata jujur mengungkapkan
alasan keterlambatannya, bukan hanya karena kesiangan atau macet sebagai alasan
yang klasik diutarakan. Adanya kebiasaan menuliskan nama dan perjanjian
melaksanakan ulangan dengan jujur di lembar jawaban ulangan adalah salah satu
contoh pembiasaan yang rutin dliaksanakan. Sehingga pembiasaan tersebut akan
mencegah dan meminimalisir tindak kecurangan atau mencontek siswa. Dalam
mengerjakan tugas, semua siswa harus memiliki bukti pengerjaannya masing-masing
meskipun itu adalah tugas kelompok.
2. Ko-kurikuler
Langkah untuk mendukung karakter kejujuran siswa sebagai salah satu tujuan
dari pelaksanaan model Pendidikan Antikorupsi, SMA Negeri 8 Bandung melakukan
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langkah pembiasaan habituasi dalam kegiatan ko-kurikuler di dalam maupun luar
kelas. Pendidikan karakter dalam hal ini Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di
SMANegeri 8
Bandung bukan hanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn saja, akan
tetapi ke semua mata pelajaran. Secara lebih khusus berkaitan dengan mata pelajaran
Pendidikan Agama dan Ekonomi misalnya.
Kegiatan habituasi atau pembiasaan yang dilaksanakan di luar kelas adalah
dengan adanya Kantin Kejujuran. Seluruh siswa yang mengunjungi Kantin Kejujuran
ini melakukan transaksinya sendiri, menyimpan dan mengambil uang kembalian pun
sendiri. Hal ini merupakan cara pembiasaan bersikap jujur bagi siswa di lingkungan
sekolahnya, yang diharapkan akan menjadi suatu kebiasaan (habit) siswa dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Ekstra Kurikuler
Dalam setiap kegiatan, siswa-siswi SMA Negeri 8 Bandung dituntut untuk
selalu berperilaku jujur, termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah tersebut
memiliki beberapa wahana ekstra kurikuler, seperti Paskibra, Pramuka, PMR, Paduan
Suara, English Club, Bola Basket, Bola Voli, dan lain-lain. Seluruh siswa yang
tergabung ke dalam wahana ekstra kurikuler harus mengungkapan alasan yang benar
jika berhalangan hadir, kejujuran dalam mengisi daftar kehadiran sebagai salah satu
bentuk dukungan dan aplikasi dari pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan karakter
kejujuran siswa di sekolah. Anggota wahana ekstra kurikuler harus datang tepat waktu
sesuai dengan jadwal latihan yang telah ditentukan sebagai pencerminan untuk tidak
korupsi waktu. Di samping itu, pengelolaan dana kas keorganisasian juga harus
transparan dan seluruh anggota berhak ikut mengawasi pengelolaan dana tersebut.
Seluruh pihak sekolah sangat mendukung pelaksanaan model Pendidikan
Antikorupsi dan konsisten memegang komitmen untuk mengimplementasikan model
Pendidikan Antikorupsi tersebut. Dalam proses persiapan model Pendidikan
Antikorupsi, sekolah tidak menemui hambatan yang signifikan. Akan tetapi, untuk
tetap mewujudkan warga sekolah yang menjunjung tinggi karakter kejujuran dan
antikorupsi, harus adanya konsistensi dari semua pihak untuk tetap melaksanakan
model Pendidikan Antikorupsi. Hal ini bertujuan agar senantiasa menjadi suatu
kebiasaan dalam setiap perilakunya. Misalnya kebiasaan untuk selalu menghargai dan
menghormati orang lain, selalu berperilaku jujur dan disiplin.
Rekomendasi khusus untuk memperbaiki kelemahan model Pendidikan
Antikorupsi bisa dilakukan dengan penambahan mdia pembelajaran yang lebih variatif,
pemahaman buku-buku panduan atau buku-buku pendamping yang mendukung
ketercapaian model Pendidikan Antikorupsi.
Model Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran
PKn harus memiliki perencaan yang baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran itu
sendiri. Khususnya dalam penelitian ini Pendidikan Antikorupsi untuk mendukung
karakter kejujuran siswa. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran Pendidikan
Antikorupsi, guru harus mengetahui substansi dan hubungan korupsi sebagai pesanpesan konstitusional dengan materi pembelajaran PKn yang akan disampaikan. Dengan
kata lain, guru harus mengetahui materi mana yang bisa disisipkan materi nila-nilai
antikorupsi.
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Model Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran
PKn harus memiliki perencanaan yang baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran
itu sendiri. Khususnya dalam penelitian ini Pendidikan Antikorupsi untuk mendukung
karakter kejujuran siswa. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran Pendidikan
Antikorupsi, guru harus mengetahui substansi dan hubungan korupsi sebagai pesanpesan konstitusional dengan materi pembelajaran PKn yang akan disampaikan. Dengan
kata lain, guru harus mengetahui materi mana yang bisa disisipkan materi nila-nilai
antikorupsi.
Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam pedoman model integrasi
Pendidikan Antikorupsi menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah (2009: 03), yaitu:
1. Substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional dengan
standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar PKn.
2. Integrasi aspek dan indikator korupsi ke dalam standar kometensi dan
kompetensi dasar PKn.
3. Penyusunan model integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam silabus
pembelajaran PKn.
4. Penyusunan model integrasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Hal yang paling mendasar adalah dalam model pembelajaran tersebut harus
mengandung penanaman niali-nilai antikorupsi. Misalnya pada model pembelajaran
diskusi (in class discussion) guru menyampaikan konsep-konsep terkait korupsi,
kemudian siswa akan dibimbing untuk membangun kerangka berpikir dan
kepekaannya terhadap materi korupsi tersebut.
Model Pendidikan Antikorupsi tidak hanya dilaksanakan pada pembelajaran di
kelas saja. Akan tetapi bisa dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di luar kelas sebagai
langkah pembiasaan (habituasi). Pelaksanaan model Pendidikan Antikorupsi untuk
mendukung karakter kejujuran siswa bukan hanya dilakukan dengan pemberian materi
atau pengetahuan saja. Akan tetapi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak
terkait, misalnya guru, kepala sekolah, pemerintah, dan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan. Selain itu, untuk menambah kebermaknaan harus dilakukan suatu
pembiasaan atau habituasi yang menjunjung tinggi tingkat pengalaman siswa melalui
praktik nyata sebagaimana yang digambarkan dalam desain Pendidikan Antikorupsi.
SMA Negeri 8 Bandung menyambut baik dengan adanya program
pengembangan Pendidikan Antikorupsi. Seluruh pihak sekolah sangat mendukung
pengimplementasian program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dukungan guru dan
kepala sekolah dalam melaksanakan model Pendidikan Antikorupsi. Guru berusaha
untuk terus menanamkan nilai-nilai kejujuran secara berkelanjutan. Usaha ini didukung
dengna dikeluarkannya berbagai kebijakan seperti pembukaan Kantin Kejujuran dan
pemberian sanksi kepada siswa yang telah berperilaku tidak jujur.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan model Pendidikan Antikorupsi ini
harus ada evaluasi berjangka yang menelaah perencanaan, pelaksanaan, hambatan,
keberhasilan Pendidikan Antikorupsi sehingga memunculkan upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan model
Pendidikan Antikorupsi ini.
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Simpulan
Pendidikan Antikorupsi dan Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya
memiliki esensi dan tujuan yang sama. Esensi dan tujuan tersebut memiliki benang
merah yaitu sebagai upaya sadar (pendidikan) yang dilakukan untuk mendidik peserta
didik menjadi cerdas secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini dilakukan sebagai
salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Dengan adanya model integrasi
Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran PKn, memeberikan wadah khusus
sehingga PKn bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang baik,
cerdas, dan berkarakter.
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PENGUATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
CALON GURU PPKn MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS BLENDED
LEARNING DI PERGURUAN TINGGI
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Abstrak
Perkembangan dunia sangat pesat dan cepat dalam semua aspek kehidupan.
Pendidikan sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan harus dapat
mengikuti perkembangan tersebut. Calon guru PPKn harus menguasai berbagai
pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum, politik, sosial budaya,
pemerintahan, dan pembelajaran. Upaya memaksimalkan kemampuan tersebut
dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis blended learning. Tulisan berikut
memaparkan tentang media pembelajaran yang cocok dengan berbagai matakuliah
di jurusan PPKn, karakteristik pembelajaran berbasis blended learning, dan
kelebihan dalam pembelajaran berbasis blended learning.
Kata Kunci: blended learning, media pembelajaran PPKn, penelitian
pengembangan
Pendahuluan
Modernisasi berkembang sangat cepat, perubahan cara hidup, kebutuhan hidup
dan tingkah laku manusia tidak dapat ditekan atau diperlambat. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi memiliki andil yang sangat besar terhadap adanya berbagai
perubahan tersebut. Berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan mengalami kemajuan yang luar biasa.
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan
kepribadian dan mencetak sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa dan memiliki
profesionalitas yang tinggi sesuai bidang keilmuannya. LPTK sebagai pencetak calon
guru SD, SMP, atau SMU memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan
pengalaman belajar yang bermakna dan berharga.
Sebagai lembaga pencetak guru pengembangan pembelajaran yang inofatif
perlu untuk dikembangkan sebagai bekal bagi mahasiswa. Pengalaman langsung
berkaitan dengan proses pembelajaran akan sangat mendukung kemampuan calon guru
dalam kelasnya kelak seandainya sudah menjaid guru. Pembelajaran yang menarik dan
variatif diharapkan dapat diterapkan untuk semua mata kuliah, tidak hanya pada mata
kuliah pembelajaran.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu untuk dikembangkan
pembelajaran yang menarik dan bermakna dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
khususnya teknologi informasi. Penemuan baru dalam bidang TI diharapkan mampu
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di perguruan tinggi dan menghasilkan
1
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calon guru yang kreatif dan melek teknologi.
Kemajuan teknologi memungkinkan untuk pengembangan pembelajaran
yang lebih menarik sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan
menyenangkan. Untuk itu perlu dikembangkan media pembelajaran campuran
(blended learning) untuk mencapai tujuan tersebut. Media yang dirancang untuk
memadukan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas dengan menggunakan
laman/web/internet.
Pembahasan
Pembelajaran Campuran (Blended Learning)
Pembelajaran campuran adalah program pendidikan yang memadukan dua
model instruksional yakni instruksional di dalam kelas dan penghantaran bahan-bahan
belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan diprogramkan
secara terarah melalui lembaga pendidikan formal (Bernatek, Cohen, Hanlon, dan
Wika, 2012). Berdasarkan pengertian di atas, Jadi di dalam pelaksanannya, selain
belajar melalui pertemuan di dalam kelas, siswa atau mahasiswa juga mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh materi-materi belajar yang disampaikan melalui situssitus di Internet dengan didukung perangkat TIK. Pembelajaran campuran berkembang
hampir bersamaan dengan perkembangan pembelajaran menggunakan jaringan (online
learning).
Bailey, Ellis, Schneider, dan Vander Ark (2013) dalam tulisannya yang
berjudul Digital Learning Now menyatakan terdapat 10 faktor yang mendorong
perkembangan pembelajaran campuran, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan untuk
melayani kebutuhan setiap individu di dalam belajar, (2) memungkinkan setiap
individu untuk mencapai kemajuan di dalam proses belajar, (3) meningkatkan
ketertarikan dan motivasi siswa terhadap proses pembelajaran, (4) meningkatnya
jumlah pelaksanaan kegiatan ujian melalui jaringan Internet (online test), (5)
kebutuhan untuk menambah waktu belajar dan jumlah materi pembelajaran, (6)
memungkinkan guru dan dosen melaksanakan pembelajaran secara efektif, (7)
memungkinkan peningkatan kualitas kerja, (8) menurunkan jumlah biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, (9) siswa dan orang tua telah banyak
mengadopsi penggunaan aplikasi-aplikasi untuk mendukung pelaksanaan
pembelajaran, (10) ketertarikan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang diakibatkan
oleh perbedaan kemampuan di dalam menggunakan TIK.
Terdapat beberapa model pelaksanaan pembelajaran campuran yang efektif
untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Valiathan (2002) dalam artikelnya yang
berjudul Blended Learning Models mengelompokkan pelaksanaan pebelajaran
campuran ke dalam tiga model, yaitu: (1) model yang menekankan pada pembelajaran
pengetahuan dan keterampilan, (2) model yang menekankan pada pembelajaran sikap,
dan (3) model yang menekankan pada pembelajaran kompetensi/kecakapan.
Model yang menekankan pada pembelajaran pengetahuan dan keterampilan
mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar dan diberi jadwal untuk
belajar secara mandiri di dalam kelompok. Tugas instruktur adalah memberikan arahan
dan motivasi di awal pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi di akhir
pelaksanaan pembelajaran. Siswa di dalam kelompok mempelajari keterampilan yang
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diperlukan dan berlatih menggunakan bahan ajar dan perangkat belajar yang tersedia di
kelas, di laboratorium, dan juga di Internet. Instruktur memberikan arahan, pendapat,
dan saran ketika siswa mengalami kesulitan. Pada akhir kegiatan belajar, siswa di
dalam kelompok mendemonstrasikan keterampilan yang dipelajarinya kepada
kelompok lain dan instruktur.
Model yang menekankan pada pembelajaran sikap sangat baik diterapkan
untuk materi pembelajaran yang memerlukan pengembangan sikap dan perilaku
melalui interaksi dengan teman di dalam kelas. Model ini bisa dilaksanakan dengan
tugas kelompok atau tugas berpasangan. Siswa secara rutin melakukan diskusi dan
membangun pengetahuan tentang sikap yang perlu dianut. Selanjutnya siswa
melakukan praktik secara terarah dengan siswa lain. Evaluasi dilakukan dengan cara
siswa melakukan peragaan peran sesuai dengan sikap yang telah dipelajarinya.
Model yang menekankan pada pembelajaran kompetensi/kecakapan diperlukan
untuk mencapai pengetahuan. Tujuan dapat berhasil jika siswa memperoleh
kesempatan untuk berinteraksi dengan pakar di bidang yang dipelajarinya. Pelaksanaan
model pembelajaran ini bisa melalui kegiatan mentoring, wawancara, dan
pengembangan pusat sumber dan bahan ajar.
Secara lebih praktis Staker dan Horn (2012) mengelompokkan pembelajaran
campuran ke dalam empat model, yaitu model rotasi (rotation model), model rantai
(flex model), model percampuran individu (self-blended model), dan model pengayaan
secara virtual (enriched virtual model).
Berdasarkan empat model di atas, dapat dicontohkan aplikasi model rotasi
terpusat dan model pembalikan (flipped model). Langkah-langkah model rotasi terpusat
adalah: (1) sebelum pembelajaran dimulai siswa diberi tugas mempelajari bahan yang
disiapkan dan diorganisasikan di laman (website) kelas, (2) bahan yang telah dibaca
didiskusikan di dalam kelas, (3) siswa menyimak instruksi kerja yang disampaikan
instruktur, (4) kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, (5) siswa diberi tugas rumah
untuk melakukan refleksi dan mengungah hasil refleksinya ke laman kelas.
Langkah-langkah model pembelajaran pembalikan adalah: (1) sebelum
pembelajaran siswa ditugasi mempelajari praktik atau penerapan konten atau konteks,
misalnya mempelajari susunan anggota keluarga dan mencari tahu peran masingmasing anggota, atau pemberian contoh proyek yang telah dikerjakan oleh siswa pada
tahun sebelumnya, mempelajarinya dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
guru/dosen, (2) siswa dengan panduan guru mendiskusikan pekerjaannya kemudian
melanjutkan mempelajari konsep-konsep Sosiologi berhubungan dengan peta keluarga
tersebut.
Bailey, dkk (2013) menyatakan pembelajaran campuran dapat sukses
dilaksanakan jika didasarkan pada 4 elemen utama, yaitu: (1) dukungan siswa, guru,
dan orang tua, (2) perencanaan yang terarah, (3) pelaksanaan yang memberdayakan
infrastuktur dan daya dukung lingkungan, dan (4) supervise dan evaluasi.
Pelaksanaan pembelajaran harus diusahakan terbentuk kondisi yang menjamin
ketercapaian hasil. Kondisi tersebut mencakup dukungan dari siswa, instruktur, orang
tua, dan juga lingkungan. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan, kondisi tersebut harus
terlebih dahulu dianalisa dan dimantapkan. Ada baiknya juga disertai dengan
pengumpulan data.
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Selanjutnya melakukan perencanaan yang menyangkut analisis kebutuhan
siswa, penyusunan strategi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, pengalokasian dan
pemanfaatan sumber daya, serta mengkaji tenaga ahli yang perlu dilibatkan.
Penyusunan petunjuk pelaksanaan dilakukan setelah analisa kebutuhan. Di dalam tahap
pelaksanaan, instruktur dan sekolah melakukan pemberdayaan secara maksimal
infrastruktur yang dimiliki, mengintegrasikan dengan daya dukung dari lingkungan,
melakukan pengembangan profesi dan pelatihan, memantapkan dukungan di bidang
TIK.
Untuk mengukur ketercapaian tujuan dilaksanakan supervisi dan evaluasi
terhadap berbagai proses yang telah dilaksanakan. Berdasarkan evaluasi, akan
dilaksanakan perbaikan program untuk dilanjutkan pada semester berikutnya.
Penambahan atau pengurangan berbagai komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran kemungkinan akan dilakukan dengan berdasarkan hasil evaluasi.
Keunggulan pembelajaran campuran menurut sisntesa peneliti berdasarkan
uraian-uraian sebelumnya adalah: (1) pembelajaran campuran memungkinkan
peningkatan interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan instruktur, dan siswa
dengan materi ajar di dalam pengembangan pengalaman belajar bermakna, (2)
pembelajaran campuran memungkinkan peningkatan kapasitas transfer pengetahuan,
mengatasi kekurangan jam belajar di kelas, dan memungkinkan siswa melakukan
belajar ulang yang berpengaruh terhadap peresapan hasil belajar menjadi lebih baik, (3)
pembelajaran campuran memungkinkan optimalisasi sumber daya dan
mengorganisasikan sumber daya dan sumber belajar tersebut ke dalam manajemen
belajar laman, (4) penggunaan teknologi sebagai media mengakomodasi keterampilan
dan juga kecakapan mahasiswa di masa kini yang telah menggunakan teknologi secara
luas untuk keperluan sehari-hari.
Karakteristik Matakuliah Pada Prodi PPKn
Program studi PPKn bertujuan untuk menghasilkan guru PPKn pada sekolah
menengah (SMP/M.Ts/SMPLB, SMU/SMK/MA/SMULB). Kurikulum disesuaikan
dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau sekolah.
PPKn merupakan kolaborasi dari beberapa cabang ilmu, diantaranya nilai dan
moral, ilmu politik dan pemerintahan, ilmu hukum, sosial budaya, dan pembelajaran.
Beberapa matakuliah yang diajarkan pada Prodi PPKn Universitas Negeri Malang agak
berbeda dengan Prodi PPKn di Universitas lainnya. Pengetahuan tentang nilai dna
moral diajarkan dalam beberapa matakuliah, diantaranya Dasar dan Konsep Pendidikan
Moral, Pendidikan Karakter, Filsafat Moral, Psikologi Kepribadian dll. Ilmu Politik
dan Pemerintahan diajarkan dalam beberapa matakuliah, yaitu: Ilmu Politik, Sistem
Perbandingan Politik, Perbandingan Politik Indonesia, Antropologi Politik, Ilmu
Pemerintahan dll. Cabang Ilmu Hukum yang diajarkan diantaranya: Pengantar Ilmu
Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum
Perlindunga Konsumen dll. Sosial budaya dikaji lebih lanjut dalam matakuliah
Wawasan Ilmu Sosial, Praksis Sosial, Sosiologi Politik, Sistem Masyarakat Indonesia,
dll. Pembelajaran dan pendidikan diajarkan dalam matakuliah Pengantar Pendidikan,
Belajar Pembelajaran, Strategi Belajar Mengajar, Evaluasi Pembelajaran, perencanaan
Pembelajaran, Pengembangan Bahan Ajar, dll.

508

Aspek pengetahuan, pembentukan sikap dan keterampilan sangat diutamakan
dalam pembentukan guru PPKn yang profesioanal. Rata-rata pembelajaran setiap
matakuliah berkisar antara 2 sd 4 SKS. Keterbatasan waktu pembelajaran di dalam
kelas menuntut dosen untuk kreatif dan inovatif mengingat keluasan dan kedalaman
materi yang harus dikuasi mahasiswa. Pembelajaran berbasis blended learning
diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Pengembangan Media Pembelajaran Yang Sesuai Dalam Pembelajaran Berbasis
Blended Learning
Media berasal dari Bahasa Latin yang merupakan kata jamak dari medium
yang secara harfiah berarti perantara (between) atau pengantar. Medòë adalah perantara
atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Makna umumnya adalah ―apa saja
yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi‖.
Terdapat banyak batasan yang diberikan pada istilah media. Asosiasi Teknologi
dan Komunikasi Pendidikan di Amerika (Association of Education and
Communication Technology/AECT) membatasi media sebagai segala bentuk dan
saluran yang digunakan orang untuk untuk menyampaikan pesan/informasi. Robert M.
Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan
siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Briggs berpendapat
bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang
siswa untuk belajar. Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education
Association/NEA) memberi pengertian media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik
tercetak maupun audio visual serta peralatannya.
Apapun batasan yang diberikan, terdapat persamaan di antara batasan-batasan
tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.
Dalam dunia pendidikan, konsep komunikasi tidak banyak berbeda kecuali
dalam konteks berlangsungnya komunikasi itu sendiri. Dalam proses intruksional
(pembelajaran), sumber informasi adalah guru, siswa, orang-orang lain, bahan bacaan,
dan sebagainya. Penerima informasi mungkin guru, siswa, atau orang lain. Hanya,
dalam hal ini, media mendapat definisi lebih khusus, yakni ―teknologi pembawa pesan
(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran‖, atau ―sarana fisik
untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran‖ (Schramm, 1977).
Menurut Arsyad (1996:3), kata media berasal dari Bahasa Latin medius yang
secara harfiah berarti ―tengah‖, ―perantara‖ atau ―pengantar‖ dan dalam Bahasa Arab,
media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut
Latuheru (1988:11), media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh
manusia untuk menyampaikan/menyebarkan ide, sehingga ide atau pendapat atau
gagasan yang dikemukakan/disampaikan itu bisa sampai ke penerima.
Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk menyalurkan
/menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran (Latuheru,
1988:13). Sedangkan Miarso, dkk. (1984:48) mengatakan bahwa media pembelajaran
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian
dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri
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siswa.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penyaluran pesan atau informasi
(pengetahuan, ketrampilan dan sikap) yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan
kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.
Sedangkan media pembelajaran adalah bahan atau alat, maupun metode yang dapat
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar proses interaksi atau komunikasi
antara guru dan siswa dapat berlangsung secara efektif, efisien, tepat guna dan berdaya
guna.
Kegunaan media pendidikan diantaranya adalah: (1) menimbulkan kegairahan
belajar, (2) memungkinkan informasi yang lebih langsung antara anak didik dengan
lingkungan dan kenyataan, (3) memungkinkan belajar sendiri-sendiri, menurut
kemampuan dan minat anak didik (Miarso, 1984:111).
Sihkabuden (1985:7) mengemukakan empat fungsi media, yaitu: (1) mengubah
titik berat pendidikan formal, (2) membangkitkan motivasi belajar, (3) memberi
kejelasan, (4) memberian rangsangan (simulasi) belajar. Derek Rowntree dalam
bukunya ‗Educational Technology in Curriculum Development‘ dalam Sihkabuden
(1985: 8) mengemukakan enam fungsi media yaitu: (1) membangkitkan motivasi
belajar, (2) mengulang apa yang dipelajari, (3) menyediakan stimulus belajar, (4)
mengaktifkan respon murid, (5) memberikan umpan balik dengan segera, (6)
menggalakkan latihan yang serasi.
Arsyad (1996: 25) mengemukakan manfaat media adalah: (1) pengajaran akan
lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2)
bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa
dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran, (3) metode
mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui
penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan
tenaga, (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas seperti mengamati dan lainnya.
Arsyad (1996:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam
kegiatan belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru,
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa, membawa dan membangkitkan rasa
senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui semangat mereka serta
membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan
pelajaran.
Selain memiliki fungsi dan manfaat, media pendidikan juga mempunyai nilai
praktis. Menurut Sihkabuden (1985:10), nilai praktis media pendidikan antara lain: (1)
melampaui batas pengalaman pribadi siswa, (2) melampaui batas-batas ruangan kelas,
(3) memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya,
4) memberikan uniformitas dalam pengamatan, (5) memberikan pengertian/konsep
yang sebenarnya secara realistis dan teliti, (6) membangkitkan keinginan dan minat
baru, (7) membangkitkan motivasi dan perangsang kegiatan belajar, (8) memberikan
pengalaman yang menyeluruh.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat
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media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah: (1) mampu memperjelas
penyajian pesan dan informasi, sehingga memperlancar proses belajar dan
meningkatkan hasil belajar, (2) meningkatkan minat dan motivasi belajar, sehingga
siswa lebih fokus pada materi pelajaran, (3) memberikan kesamaan pengalaman pada
siswa dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri dengan minatnya.
Berdasarkan karakteristik matakuliah yang disajikan pada Prodi PPKn maka
media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang berbasis blended learning
adalah menggunakan laman/web. Pembuatan web dapat menggunakan berbagai
layanan yang ada, baik yang berbayar atau yang tidak berbayar. Berbagai program
yang dapat digunakan diantaranya word press, weebly, atau program lainnya. Setting
laman dapat menggunakan template yang tersedia dalam layanan atau mengatur
sendiri. Pembuatan dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa tenaga ahli
pembuatan web.
Konten materi dirancang oleh dosen dengan memanfaatkan buku ajar yang
telah dimiliki atau menulis secara manual. Web dapat berisi tulisan, file buku yang
langsung ditautkan dalam web, power point online yang ditautkan dengan slide share,
film, gambar dll. Berbagai materi dapat dimasukkan dalam web sehingga mahasiswa
memperoleh bahan yang banyak dari dosen. Faktor terpenting dalam web adalah forum
diskusi atau tempat upload tugas mahasiswa. Forum diskusi dalam suatu web yang
dapat dibaca oleh khalayak meningkatkan semangat mahasiswa untuk mengemukakan
pendapat.
Penggunaan facebook sebagai forum diskusi, sharing materi, atau
pengumpulan tugas cukup menarik mahasiswa. Hampir 80% mahasiswa
menyampaikan komentar dalam web atau facebook ketika diberi tugas untuk
memberikan komentar atau saran terhadap suatu masalah. Permasalahan dalam kelas
yang belum terjawab dapat dilanjutkan dan dioptimalkan melalui web atau facebook.
Pengujian keefektivan, kemenarikan, dan keefisienan dari media dalam
pembelajaran blended learning untuk matakuliah di prodi PPKn dapat dilaksanakan
penelitian pengembangan. Pengembangan dapat menggunakan model yang dikemukan
oleh Borg and Gall (1983:775) yang melalui 10 langkah yaitu: (1) research and
information collecting, (2) planning, (3) develop preliminary form of product, (4)
preliminary field testing, (5) main product revision, (6) main field testing, (7)
operational product revision, (8) operational product testing, (9) final product revision,
(10) dissemination and implementation. Langkah dalam penelitian tidak harus sama
seperti yang dikemukan Borg and Gall akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian.
Pengembangan web dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis
kebutuhan, tujuannya untuk memperoleh dasar perlunya dikembangkan web. Hal ini
sesuai dengan pendapat Borg and Gall (1999) bahwa dalam upaya pengembangan
suatu produk harus dimulai dengan analsis kebutuhan. Merujuk pada langkah yang
dikemukakan Borg and Gall, langkah berikutnya adalah pengembangan produk
prototype awal, uji ahli media pembelajaran, revisi produk, uji coba kelompok kecil
terhadap, revisi produk, uji coba kelompok besar, dan revisi produk akhir.
Bagian web ini dirancang dapat digunakan sebagai sarana belajar mahasiswa
baik di kelas maupun di luar kelas. Dosen dapat memberi materi, tugas, atau bahan
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diskusi sebelum pembelajaran atau saat pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat
memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensinya sesuai pendapat Vander
Ark (2013) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan digital dapat meningkatkan
ketertarikan dan motivasi siswa terhadap proses pembelajaran.
Kelebihan web adalah dapat digunakan untuk pembelajaran yang dilakukan di
dalam kelas maupun di luar kelas. Mahasiswa dapat memanfaatkan web lebih luas lagi
dan dapat mengapresiasikan karyanya dalam web.
Kelemahannya adalah jika tidak ada jaringan internet maka mahasiswa akan
mengalami kesulitan. Akan tetapi saat ini hampir 80% mahasiswa sudah menggunakan
android yang dapat digunakan untuk akses internet dengan biaya paket internet yang
cukup murah. Pembuatan atau penggunaan web yang berkapasitas kecil akan mudah
diakses mahasiswa, misalnya facebook sehingga web yang dirancang sebaiknya juga
dapat dibuka dengan HP yang berkapasitas rendah.
Saran yang disampaikan berkaitan dengan pengembangan web yang dapat
dimanfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas dan luar kelas adalah: (a)
mengadakan pelatihan lebih lanjut tentang pembuatan dan pengelolaan web sehingga
dosen memiliki kemampuan untuk membuat, mengembangkan dan mengelola suatu
web, (b) meningkatkan kapasitas server yang ada di lingkungan universitas sehingga
mahasiswa sebagai pengguna web dapat lebih mudah mengaksesnya, (c) mahasiswa
lebih mengoptimalkan penguasaan atau kemampuan IT.
Simpulan
Pembelajaran blended learning memadukan antara pembelajaran di kelas (tatap
muka) dan luar kelas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi berupa
bahan-bahan melalui internet. Tujuan pembelajaran berbasis blended learning adalah
meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan
dukungan siswa, guru, dan orang tua; perencanaan yang terarah; pemberdayaan
infrastuktur dan daya dukung lingkungan, supervisi, dan evaluasi.
Program studi PPKn bertujuan untuk menghasilkan calon guru PPKn pada
tingkat sekolah menengah. PPKn merupakan kolaborasi dari beberapa cabang ilmu
atau pengetahuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan pemerintahan, sosial budaya,
pembelajaran, serta nilai dan moral. Calon guru harus memiliki pengetahuan dan
pemikiran yang luas karena mempelajari berbagai bidang ilmu.
Pengembangan media yang berbasis blended learning dengan memanfaatkan
teknologi informasi dapat digunakan sebagai salahsatu alternatif untuk mencapai
tujuan penguasaan materi mahasiswa. Berbagai bahan yang tersedia baik yang disusun
oleh dosen atau bahan yang tersedia di berbagai laman dapat dirancang untuk
meningkatkan dan memperdalam pengetahuan atau keterampilan mahasiswa.
Perancangan media pembelajaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan melakukan
penelitian pengembangan (research and development).
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MENANAMKAN KEBAJIKAN MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Oleh.
Sylvester Kanisius L., SS., M.Pd.
Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan selain ihwal memperispkan generasi muda memasuki
kehidupan dan masa depannya dengan penuh tanggung jawab, juga menyangkut
menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjadi warga Negara yang baik.
Sebagai bangsa yang besar dan plural, Indonesia menghadapi persoalan kompleks
terutama menyangkut kepatuhan dan kesetiaan warga Negara terhadap Negara. Hal ini
disebabkan merosotnya kesadaran warga Negara terhadap pentingnya mengusahakan
kebajikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif liberal Will
Kymlicka dan Wiliam Galtson mencoba menawarkan jenis-jenis kebajikan
kewarganegaraan yang mesdti dimiliki oleh warga Negara. Ideologi Pancasila bahkan
secara eksplisit mengandung lima kebajikan utama yang dapat menjamin kesatuan dan
keutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Pendidikan Kewarganegaran berperan
sangat strategis dalam menanamkan dan menginternalisasikan kebajikan-kebajikan
tersebut dalam diri peserta didik.
Key words : Kebajikan, Penanaman Kebajikan, Kebajikan liberal,
KebajikanPancasila.
Pendahuluan
Dimana-mana diakui, bahkan menjadi semacam pengetahuan dan kesadaran
umum, bahwa tugas dasar pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk
memasuki masa depannya dengan penuh tanggung jawab terhadap terutama dirinya
dan masyarakat luas sebagai warga negara. Pendidikan harus mampu membangun
kesadaran peserta didik akan tugas dan tanggung jawab moral maupun sosial dalam
kehidupan konkret di masyarakat. Tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya
melalui intellectual transformation, tetapi juga harus disertai dengan transformasi
moral dan kesadaran akan pentingnya kebajikan tertentu dalam kehidupan bersama
dalam sebuah masyarakat atau Negara.
Transformasi moral dan kesadaran kebajikan tersebut hanya mungkin
dilakukan melalui strategi tertentu yang diintervensi melalui proses pendidikan.
Pendidikan harus memainkan peran sebagai sebuah strategi sosial untuk menanamkan
kesadaran akan kebajikan sehingga dapat membentuk menjadi habitus dalam prilaku
peserta didik. Pierre Bourdieu menjelaskan habitus sebagai struktur mental (mental
structure) yang disusun dan menyusun yang dengannya individu-individu memperoleh
pandangan dan prilaku mereka sebagai karakter kedua (second character) (Pierre
Bourdieu : 1990, hlm. 116). Lebih lanjut Bourdieu menjelaskan bahwa habitus bisa
bersifat kolektif yang di dalamnya dunia sosial diproduksi dan direproduksi sebagai
sebuah aktivitas yang dinamis dimana setiap individu berpartisipasi membangun
kehidupan sosial, kultural, ekonomi, bahkan juga simbolik. Dengan perkataan lain
habitus bisa dibentuk melalui sebuah strategi pendidikan karena sebagaimana
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dikemukakan Bourdieu, ―agen pendidikan tidak mengetahui sepenuhnya bahwa apa
yang sedang mereka lakukan lebih mudah dipahami ketimbang apa yang mereka
ketahui‖ (Piere Bourdieu : 1990, hlm. 69)
Fakta obyektif mendasar yang kerap kali didengar berkaitan dengan habitus
warga negara adalah merosotnya kesadaran warga Negara terhadap tanggung jawab
dan kewajibannya sebagai warga Negara. Menjadi warga Negara bukan sekedar
menjalankan peran tertentu sebagai warga Negara, melainkan juga menyangkut
tanggung jawab dan kewajiban moral yang mesti dimiliki oleh setiap warga Negara.
Tidak dapat disangkal bahwa sebagai warga Negara melekat dalam dirinya peran
tertentu sebagai warga Negara, dimana konsekuensi logisnya hubungan antara warga
Negara dan Negara bisa saja bersifat fungsional-pragmatis, sementara yang sangat
dituntut juga dari warga Negara adalah kesadaran mereka untuk memainkan peran
sungguh-sungguh sebagai bagian dari sebuah masyarakat, atau bahkan secara personal
menyadari bahwa dirinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena itu, kerusakan atau
kecenderungan negatif tertentu yang terjadi dalam masyarakat diakibatkan juga oleh
berkurangnya partisipasi sosial setiap individu dalam komunitas masyarakat itu
sendiri. Dengan perkataan lain, kurangnya kesadaran individu mengambil bagian
secara aktif dalam kehidupan bersama di masyarakat menjadi salah satu faktor
meningkatnya kecenderungan terjadinya berbagai persoalan sosial maupun politik.
Karena itu, kewarganegaraan menuntut agar kita berpikir tentang diri kita sendiri
sebagai sesuatu yang lebih dari pada sekedar sejumlah peran yang bisa kita mainkan
(Richard Dager, Felix Baghi (ed.) : 2009, hlm. 99). Untuk sungguh-sungguh menjadi
anggota masyarakat, seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang
berbagai hal yang terjadi dan kepentingan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Karena itu, ruang publik sebagai tempat dimana warga Negara dalam saling
mempertukarkan informasi, diskusi, perdebatan sangat membantu dalam mebentuk
dan mempertajam pemahaman waga negara.
Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekedar mempelajari berbagai fakta sosial
dan politik, melainkan secara mendasar juga berkaitan dengan pembelajaran terhadap
berbagai macam kebajikan yang secara erat berhubungan dengan praktik
kewarganegaraan demokratis. Peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman
tentang kebajikan-kebajikan sebagai warga Negara, bukan saja karena secara alamiah
mereka merupakan bagian dari sebuah masyarakat, melainkan juga diinternalisasi
melalui proses dan prosedur pendidikan. Maka pada makalah ini saya akan membahas
mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan berbagai kebajikan
sebagai warga negara. Meski tidak sepenuhnya realistik mengharapkan peran sentral
Pendidikan Kewarganegaran untuk mengajarkan kebajikan tersebut. Bagaimanapun
Pendidikan secara umum, maupun pendidikan Kewarganegaraan secara khusus
hanyalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menanamkan kebajikankebajikan kewarganegaraan.
Pembahasan
Negara dan Warga Negara
Kewarganegaraan mengartikan hubungan dialektis antara warga negara dan
negara sebagai kesatuan dan totalitas yang tidak dapat dinafikan begitu saja. Dalam
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hubungan itu, baik warga Negara maupun Negara, memainkan peran yang sangat
sentral dalam menjaga keberlangsungan (sustainability) bersama. Dalam relasi
vertikal itu hubungan antara warga dan negara dipahami secara konstitusional sebagai
hubungan yang didasarkan atas tuntutan-tuntutan menyangkut hak, kewajiban, dan
tanggung jawab bersama. Sementara itu, relasi horisontal dimengerti sebagai sebuah
idealisasi hubungan antar warga negara yang secara bebas mengekspresikan nilai-nilai
relasional diantara para warga negara dalam ruang sosial yang terjadi secara alamiah.
Dalam pengertian, relasi yang terbangun di antara warga negara disebabkan oleh
kesadaran untuk hidup bersama yang dilandasi pengakuan akan kebebasan (freedom),
kesetaraan atau kesamaan (equility), perbedaan atau keberagaman (plurality /
heterogenity), hormat dan menghargai hak asasi setiap orang, serta kewajiban dan
tanggungjawab bersama (Felix Baghi (ed.), Kewarganegaraan Demokratis dalam
Sorotan Filsafat Politik, hlm. Ix.)
Berdasarkan pengertian di atas dapat disebutkan bahwa urusan bernegara
menjadi tanggung jawab semua pihak dan tingkatan yang terlibat di dalamnya, baik
negara (pemerintah) maupun masyarakatnya. Dalam konteks ini, relasi vertikal
maupun horisontal, harus dilihat secara dialektis tidak secara oposisi biner (binary
opposition). Artinya antara negara dan warga negara serta antar warganegara terdapat
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, bukan bertentangan secara
struktural dimana satu lebih superior dari pada yang lainnya.
Kewarganegaraan bukan sekedar status tertentu, yang ditentukan oleh hak dan
kewajibannya, melainkan juga menyangkut jati diri, yakni perwujudan keanggotaan
seseorang dalam sebuah komunitas politik (Will Kymlicka & Wayne Norman : 2009,
hlm. 39). Bahkan dalam masyarakat plural, sebagaimana Indonesia, jati diri tidak saja
merujuk pada pembentukan jati diri secara personal, melainkan juga menyangkut jati
diri bersama yang di dalamnya memadukkan berbagai macam perbedaan dan
keberagaman jati diri komunitas yang ada, entah secara sosial-budaya, politik,
ekonomi, dsb. dengan satu pengabaian jati diri religius seringkali bersifat sedemikian
eksklusif sehingga sangat sulit dibayangkan sebagai sebuah bentuk jati diri bersama
seluruh anggota masyarakat.
Sangat penting untuk membicarakan jati diri warganegara karena, baik jati diri
personal maupun jati diri bersama, akan sangat menentukkan jenis kebajikan yang
diperlukan masyarakat untuk mewujdukan kehidupan bersama yang lebih baik.
Sebagai banga yang plural, masyarakat Indonesia, selain harus memiliki kebajikan
tertentu dan khusus, harus juga menganut kecerdasan tertentu yang saya sebut
kecerdasan pluralitas atau kecerdasan multikultur. Tidak dapat dibayangkan
masyarakat Indonesia akan mampu hidup berdampingan secara damai dalam
keberagaman dan situasi maupun kondisi masyarakat yang kompleks tanpa memiliki
kecerdasan semacam itu. Kecerdasan tersebut dibutuhkan untuk menyanggupkan
masyarakat mengelola kehidupannya secara mandiri, tenpa perlu selalu mengandalkan
atau menyandarkan hungungan sosial yang ada pada konstitusi atau hukum. Hukum
menurut hemat saya hanya instrumen pendukung yang mengatur dan mengontrol
hubungan antar masyarakat. Bagaimana seharusnya masyarakat mengelola kehidupan
atau membangun relasi di antara mereka sepenuhnya bergantung pada kemampuan,
kesadaran, dan kecerdasan yang masyarakat itu sendiri miliki.
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Kenyataannya, tidak sedikit warga Negara Indonesia yang memahami atau
menganut dalam dirinya sungguh-sungguh hanya status legal sebagai warga Negara,
tanpa pernah mau tahu atau bahkan juga kerap tidak mau tahu tentang jati dirinya atau
status sosial-kultural sebagai warga Negara yang harus terlibat dalam berbagai urusan
bersama dalam sebuah Negara. Warga Negara semacam ini cenderung untuk selalu
menuntut hak-hak mereka sebagai warga Negara, tanpa pernah peduli dengan berbagai
macam kewajiban yang dituntut dari mereka. Kewarganegaraan yang riil atau sejati,
mencakup juga suatu kewajiban untuk bekerja sama dengan para warga Negara yang
lain, guna memajukkan kesejahteraan umum (Pamela J. Conover, Ivor M. Crewe, and
Donald D. : 1991, hlm. 800-832.). Jadi Kewarganegaraan yang sejati menuntut warga
Negara untuk bergerak melampaui status legal sebagai warga Negara menuju sebuah
tanggung jawab moral dan sosial. Warga Negara yang sejati akan secara sadar
mengambil bagian secara aktif dalam urusan-urusan publik dimana tidak sekedar aktif
dalam kegiatan pemungutan suara secara periodik dalam pesta demokrasi. Warga
Negara yang sejati adalah mereka yang memutuskan untuk aktif dalam kehidupan
publik, bukan karena dorongan keinginan atau motivasi tertentu demi kepentingan diri
sendiri, melainkan jauh lebih mendasar karena kesadaran untuk kemajuan dan
kesejhateraan bersama.
Kewarganegaraan menuntut adanya komitmen bersama untuk mewujudkan
kesejahteraan umum dan keterlibatan aktif dalam segala urusan publik. Dalam
perspekif J.J. Rosseau urusan negara bukan saja menjadi urusan pemerintah atau
kelompok yang diserahi kekuasaan oleh sebuah pilihan mayoritas (demokrasi)
melainkan menjadi urusan bersama seluruh warga negara (res publica). Itu berarti
seluruh elemen dalam sebuah negara memiliki kewajiban mutlak yang tidak dapat
dielakkan untuk mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks
bernegara kesejahteraan menjadi sebuah tujuan dan cita-cita yang secara bertahap
dapat dicapai oleh segenap warga negara. Usaha untuk memenuhinya menjadi
tanggung jawab bersama, baik negara maupun warganya.
Dalam demokrasi, urusan publik menuntut adanya perhatian dan upaya tertentu
dari segenap warga negara yang memiliki kemauan politik (political will) untuk
berpartisipasi dalam mengatur dan menata hidup bersama. Dasar dari perhatian dan
upaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama adalah kemauan pilitik yang
dilandasi oleh ketulusan dan kejujuran untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam
kehidupan bersama.
Menanamkan Kebajikan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Misi setiap pendidikan adalah mendukung suatu tatanan politik yang baik.
Demi misi ini maka setiap kurikulum pendidikan diharapkan searah dengan muatan
politik di mana pendidikan itu berlangsung. Maksudnya adalah keberlangsungan
kehidupan politik bergantung juga pada arah pendidikan yang dijalankan. Nilai-nilai
semacam kebebasan, kesetaraan, Hak Azasi Manusia, penghormatan akan hak dan
martabat manusia, respek terhadap perbedaan, keadilan, toleransi terhadap
kemajemukkan, kekeluargaan demokratis, tanggung jawab personal dan sosial,
merupakan nilia-nilai yang selayaknya mendapatkan perhatian dan menjadi kerangka
dasar proses pendidikan.
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Pendidikan kewarganegaraan, di mana di dalamnya mencakup hak, kewajiban,
dan tanggung jawab sebagai warga negara, juga mencakup internalisasi nilai-nilai
kehidupan dalam usaha membangun dan membentuk warga negara yang baik (good
citizen). Dan pada akhirnya pengetahuan dan nilai yang dimiliki semakin dihayati dan
diwujudkan dalam kehidupan bersama sebagai anggota komunitas bangsa (actualizes).
Dalam proses berkewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya juga
diarahkan demi pertumbuhan kebajikan-kebajikan sebagai warga negara.
Will Kymlicka menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukan
sekedar persoalan mempelajari fakta-fakta dasar tentang berbagai pranata serta
prosedur kehidupan politik, melainkan juga mencakup pembelajaran tentang
serangkaian disposisi, kebajikan, dan loyalitas serta erat kaitannya dengan bentuk
kewarganegaraan yang demokratis (Will Kymlick : 2001, hlm. 293). Kymlicka
menjelaskan terdapat empat jenis kebajikan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar
tanggung jawab dan muatan pendidikan kewarganegaraan (Kymlick : 2001, hlm. 296),
yaitu:
1. Kebajikan ‖semangat publik‖ (public spiritedness).
Kebajikan ini berkaitan dengan kesangupan untuk mengevaluasi kinerja yang
sedang menjalankan tugas publik dan kerelaan untuk terlibat dalam wacana publik.
2. Kebajikan ‖berkeadilan‖ (sense of justice).
Kebajikan ini mengejawantah dalam usaha menghormati hak-hak orang lain
sebagai akibat adanya kesadaran baru tentang batas-batas klaim individu maupun
pribadi dan tanggung jawab setiap individu untuk melindungi hak orang lain
(respondeo ergo sum).
3. Kebajikan sivilitas dan toleransi (sense of civility and tolerance).
Sivilitas berkaitan dengan respek terhadap orang lain yang berasal dari
komunitas yang berbeda. Respek di sini harus lihat sebagai sikap menghargai dan
menerima orang lain justru karena keberlainannya itu. Sivilitas adalah perluasan logis
dari prinsip non-diskriminasi. Mengakui keberlainan (heteronomi) sama halnya dengan
memecahkan totalitas diri (otonomi) yang egoistik. Ini merupakan jalan menuju
toleransi.
4. Kebajikan ‖rasa solidaritas atau loyalitas‖ (sense of solidarity or loyalty).
Solidaritas dan loyalitas adalah kristalisasi atau bentuk lain dari semangat
publik, rasa berkeadilan, dan sivilitas dan tolenasi.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang pendidikan yang tepat untuk
mengajarkan dan menanamkan kebajikan-kebajikan semacam ini. Praksis keempat
kebajikan ini menjadi kewajiban untuk memperlakukan orang lain sebagai warga
negara yang setara terlepas dari etnosentrisitas yang melatarbelakanginya. Alasan kuat
di balik itu karena semua orang memiliki tempat yang sama di dalam ruang publik
yang kita sebut Indonesia. Lembaga pendidikan sebagai sebuah miniatur ruang publik
hendaknya menjadi tempat pertama dimana terjadinya pembauran dan pertumbuhan
kesadaran brotherhood yang semain luas di antara peserta didik yang berbeda latar
belakang.
Selain Kymlicka, William Galtson menegaskan bahwa dalam perspektif
demokrasi liberal terdapat juga empat kebajikan pokok yang dituntut demi
kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Meski tidak bermaksud menanamkan nilai-
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nilai liberal, gagasan kebajikan liberal ini hendak memperlihatkan adanya kesamaan
tuntutan yang berlaku dalam masyarakat liberal kepada warga negara mereka dengan
apa yang mesti juga berlaku atau terdapat di dalam kehidupan warga negara kita.
Galtson sendiri mencoba mendefinsikan masyarakat liberal sebagai komunitas yang
memiliki corak-corak seperti, pemerintahan konstitusional kerakyatan, sebuah
masyarakat majemuk yang memiliki cakupan luas berbagai peluang dan pilihan
individual, sistem perekonomian pasar yang dominan, serta sebuah ranah privasi serta
hak-hak individual yang substansial dan terlindungi secara kuat (William Galtson :
1992, hlm. 220). Secara garis besar empat kebajikan yang mesti dimiliki oleh warga
negara agar sebuah masyarakat dapart berfungsi dengan baik adalah (Galtson : 1992,
hlm. 221 – 228) :
1. Kebajikan-kebajikan umum, yang meliputi keberanian, kepatuhan pada hukum,
dan kesetiaan (loyalitas). Masyarakat di ajarkan untuk berani mepertaruhkan hidup
mereka demi membela dan mempertahankan masyarakat mereka sendiri.
Kepatuhan terhadap hukum merupakan sebuah kebajikan sosial yang penting dan
pokok demi keteraturan dan ketertiban bersama. Sementara itu, kesetiaan akan
memungkinkan keberlangsungan hidup atau eksistensi sebuah masyarakat.
2. Kebajikan-kebajikan di bidang sosial, yang meliputi independensi dan berwawasan
luas.
3. Kebajikan-kebajikan di bidang ekonomi, yang menyangkut etika kerja,
kesanggunpan untuk menangguhkan kesenangan diri sendiri, kecakapan untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan di bidang ekonomi dan teknologi, dan
4. Kebajikan-kebajikan di bidang politik, yang meliputi kemampuan untuk memindai
dan menghormati hak-hak orang lain, kesediaan menuntut hanya apa yang dibayar,
kecakapan untuk menilai kinerja orang-orang yang tengah memegang jabatan, dan
kesediaan untuk terlibat dalam wacana publik.
Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak melulu berkaitan dengan
usaha mentransfer dan mendikte berbagai pengetahuan dan doktrin kebenaran, tetapi
terutama berhubungan dengan cara menciptakan ruang di mana generasi muda
memiliki kesadaran tentang berbagai kebajikan publik yang mendukung nilai-nilai
bersama. Sikap dan prilaku tersebut misalnya penegasan tentang jati diri dan
bagaimana mereka memandang identitas yang berbeda-beda tersebut dalam
membangun terbentuknya sebuah bangsa dan negara, keinginan untuk berpartisipasi
dalam proses politik yang bertujuan memajukkan kepentingan umum serta meminta
pertanggungjawaban dari para pejabat politik, kesediaan untuk menahan diri terhadap
keinginan untuk memperjuangan kepentingan pribadi atau golongan dan memusatkan
perhatian pada kebijakan-kebijakan publik, serta keterbukaan untuk melaksanakan
tanggungjawab pribadi yang berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan
masyarakat (Kymlicka : 2001, hlm. 293)
Kebajikan Pancasila
Indonesia menganut sistem nilai Pancasila yang secara ideologis berbeda
dengan yang dianut dalam masyarakat liberal. Nilai-nilai yang terdapat di dalam
Pancasila tidak saja menjadi point of reference cara pandang, sikap, maupun prilaku
masyarakat Indonesia, tetapi sekaligus kearifan substansial yang dimiliki oleh
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masyarakat Indonesia. Meski demikian, tidak terelakkan bahwa secara mendasar citacita dan harapan di balik sistem nilai yang dianut dalam masyarakat yang berbedabeda ideologi tersebut sama, yakni terciptanya sebuah masyarakat yang tertib, teratur,
adil, dan sejahtera.
Sebagai bentuk kearifan nasional Indonesia, Pancasila mengandung ajaran
terdalam menganai bagaimana masyarakat Indonesia seharusnya menjalani
kehidupannya dan membangun relasi dengan orang lain sebagai sesama warga
Negara, maupun warga dunia. Nilai-nilai Pancasila ibarat keutamaan-keutamaan yang
mesti dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Kesadaran nasionalitas
kita menegaskan bahwa hanya dengan menganut nilai-nilai tersebut, kebersamaan
masyarakat Indonesia akan tetap terjaga dan terpelihara di tengah kompleksitas
keberagaman yang ada. Pancasila diakui sebagai ideolgi yang mempersatukan
keberagaman tersebut. Karena itu, tidak berlebihan bila Pancasila ditempatkan sebagai
bentuk kebajikan nasional yang mesti juga ditanamkan dan diiternalisasikan
(dibatinkan).
Kelima nilai Pancasila mengandung kebajikan-kebajikan kewarganegaraan,
yaitu (1) kebajikan berke-Tuhanan yang mencakup kesadaran religiusitas dan
kecerdasan spiritual untuk menjamin, bukan saja kesejahteraan hidup saat ini,
melainkan sekaligus kehidupan eskatologis atau masa depan. (2) Kebajikan
berkemanusiaan yang di dalamnya terkandung ajaran untuk menghayati kehidupan
sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan, secara vertikal dengan Sang Khalik,
maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya. Kebajikan ini
mengajarkan kepada manusia untuk memandang manusia yang lain sebagai bagian
integral darai driinya sendiri. (3) Kebajikan nasionalitas yang menegaskan tentang
pentingnya manusia untuk mengusahakan persatuan dan kesatuan sosial dan mondial
dengan seluruh umat manusia. Persatuan hanya mungkin tercapai apabila seluruh
manusia Indonesia memiliki rasa memiliki terhadap bangsa dan tanah air, rasa
persaudaraan dengan sesama anggota komunitas bangsa, rasa solidaritas dan toleran
dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman yang ada, dsb. (4) Kebajikan
berkerakyatan dimana didalamnya terkandung ajaran tentang pentingnya hidup
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Dimana-mana diakui bahwa
berbagai macam persoalan berbangsa dan bernegara bisa teratasi apabila masyarakat
berpegang pada kedua asas di atas secara arif dan bijaksana. (5) Kebajikan
berkeadilan hendak menegaskan pentingnya mengusahakan kehidupan yang adil,
dimana ada pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia untuk mencapai kehidupan
yang makmur dan sejahtera. Kebajikan ini tidak saja dituntut dari Negara, melainkan
juga menuntut warga Negara untuk selalu mengusahakan sikap adil terhadap warga
Negara yang lain.
Kebajikan Pancasila sebagaimana disebutkan di atas merupakan domain utama
dalam Pendidikan Kearganegaraan. Kebajikan Pancasila ini merupakan kebaikan
bersama yang bila dihayati dan diupayakan secara mandiri oleh setiap warga Negara
akan menciptakan sebuah ruang hidup yang lebih beradab dan bermartabat.
Pendidikan Kewarganegaran merupakan ranah yang sangat strategis untuk
menanamkan dan menginternalisasikan kebajiakan Pancasila tersebut, selain
kebajikan-kebajikan yang telah saya sebutkan di atas.
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Simpulan
Indonesia adalah Negara yang menganut idologi Pancasila. Di dalam Pancasila
terkandung lima jenis kebajikan dimana kebajikan yang satu memberikan pendasaran
bagi kebajikan yang lainnya. Dengan perkataan lain, kelima kebajikan tersebut saling
memaknai satu terhadap yang lainnya. Terdapat juga jenis kebajikan lain yang dihayati
dan dianut dalam masyarakat lain, sebut saja masyarakat liberal. Kebajikan-kebajikan
sebagaimana dikemukakan oleh Kymlicka dan Galtson secara implisit terkandung juga
dalam kabajikan yang terdapat dalam Pancasila.
Pendidikan Kewarganegaran, tidak saja untuk menanamkan kesadaran
kewarganegaraan yang berhubungan dengan status mereka secara politik dan hokum,
melainkan jauh lebih mendasar adalah menyangkut usaha secara berkelanjutan untuk
menciptakan sebuah kesadaran tentang peranan warga Negara dalam menjalankan
fungsi partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Menjadi warga Negara berarti ihwal
terlibat aktif dalam berbagai kebijakan publik dan turut serta membangun kehidupan
Negara menjadi lebih baik.
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REVOLUSI MENTAL
MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh.
Wildan Nurul Fajar1
Abstract
Mental Revolution is seen as a transformation of the ethos, which is a fundamental
change in mentality, how to think, how to feel and how to trust, all manifested in the
behavior and everyday actions. This ethos involves all areas of life ranging from
economics, politics, arts, social cultures, sciences-technology, religions, and other
aspects in life of the nation and the state.
Education is the primary vehicle to begin the mental revolution because that is taught
in the educational process is culture, while education is a process of acculturation.
Mental revolution can be a strategy of education in schools. Step operations through
cultural finesse form ethos citizen (citizenship). So, early on Indonesia's young
generation needs to undergo a process of making pedagogical ethos citizens can be
internalized within every citizen of Indonesia. The cornerstone of Indonesian
nationality is citizenship. Therefore, citizenship education is a major requirement in
implementing the Mental Revolution especially where there is civic virtue that can
establish an individual's identity through citizenship.
Key words : Mental Revolution, Civic Education
Pendahuluan
Indonesia telah menorehkan prestasi dalam sejarah dunia karena
keberhasilannya menjadikan reformasi sebagai penghantar kebebasan politik serta
demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya. Dalam reformasi yang
dibangun tampak begitu banyak keberhasilan yang diperoleh. Namun menurut Joko
Widodo (Sinamo-ed, 2014:4) reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak
tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan
perombakan yang sifatnya institusional. Reformasi yang terjadi dianggap belum
menyentuh perubahan paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka
pembangunan bangsa (nation building). Reformasi yang menurut Budimansyah dan
Suryadi (2008:84) seharusnya dapat mendorong perubahan mental para pemimpin dan
rakyatnya, untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran,
tanggung jawab, persamaan, dan persaudaraan tidak dapat tercapai dengan baik. Pantas
saja jika dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara masih banyak ditemukan
sikap mental yang berbenturan dengan kepribadian bangsa Indonesia berupa
banyaknya praktik korupsi yang akhirnya menjadikan Indonesia menempati peringkat
ke 114 dunia dari 177 negara sebagai Negara terkorup berdasarkan hasil riset
Transparency International (TI) pada tahun 2014. Selain itu persoalan masyarakat
sekarang yang cenderung mudah marah-marah dan anarkis ketika kepentingannya
dilanggar oleh kepentingan lain. Hujat menghujat dengan makian kasar dalam sosial
1
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media semakin tak terkontrol. Mudahnya isu SARA digosok dan menimbulkan
gesekan antar kelompok. Main hakim sendiri seperti yang dalam waktu dekat kemarin
terjadi, dengan dibakarnya pelaku begal yang seolah telah mengabaikan hukum. Dan
masih banyak kejadian lain yang menggambarkan wajah Indonesia sekarang dan
sekaligus menjadi bukti sedemikian buruknya mental masyarakat Indonesia.
Mental masyarakat seperti ini sebetulnya merupakan warisan dari revolusi
perjuangan yang dialami Bangsa Indonesia melawan penjajah. Seperti yang
disampaikan oleh Koentjaraningrat (2004: 43-45) bahwa revolusi bangsa Indonesia
telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan yang bukan
hanya fisik, tetapi juga mental berupa sifat mental yang meremehkan mutu, sifat
mental yang suka menerabas, sifat tak percaya terhadap diri sendiri; sifat tak
berdisiplin murni dan sifat mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang
kokoh. Mentalitas bangsa seperti ini pun disampaikan oleh Bung Karno bahwa
Indonesia adalah bangsa besar, tetapi sering kali memberi nilai terlalu rendah pada
bangsanya alias bermental kecil, sampai dengan saat ini masih belum terbebas dari
bangsa Indonesia sebagai kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri.
Hal ini disadari oleh Bung Karno sebagai akibat penjajahan dan feodalisme selama
ratusan tahun, terbentuklah karakter rakyat yang disebut ‖abdikrat‖. Akibatnya,
terbentuklah mentalitas yang penuh perasaan tak berdaya dan tidak memiliki
kepercayaan diri. Memasuki alam kemerdekaan, Bung Karno menyerukan agar watak
demikian harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka dan berani berkata ‖ini
dadaku, mana dadamu‖, berani mandiri dan menghargai diri sendiri.
Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai
dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, menurut Joko
Widodo Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi mental karena menurutnya nation
building tidak mungkin maju jika hanya mengandalkan perombakan institusional. Perlu
adanya perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Lebih
lanjut menurutnya bangsa Indonesia sudah saatnya melakukan tindakan korektif, tidak
dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan
mencanangkan revolusi mental yang dapat menciptakan paradigma, budaya politik,
dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya
Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Menurut Yudi Latif (Sinamo-ed, 2014:23) wahana utama yang dapat digunakan
dalam pelaksanaan revolusi mental adalah dunia pendidikan. Proses pendidikan sejak
dini baik secara formal, non formal maupun informal menjadi tumpuan utuk
melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang sehat dan kuat.
Untuk itu, perlu ada reorientasi dalam dunia pendidikan dengan menempatkan proses
kebudayaan (olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga) di jantung kurikulum.
Pendidikan dan kebudayaan harus dipandang sebagai proses kreatif yang tak dapat
dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama. Bung Hatta secara tepat
menyatakan bahwa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan,
sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan.
Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas
bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai
moral yang hidup di negara ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang oleh
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Joko Widodo disebut sebagai salah satu bagian dari program revolusi mental, memiliki
tuntutan yang besar dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkepribadian
menuju masyarakat berkepribadian.
Pembahasan
Memahami Revolusi Mental
Istilah Revolusi Mental banyak dipakai dalam sejarah pemikiran, manajemen,
sejarah politik dan bahkan sejarah musik. Penggunaan itu terjadi baik di dunia Barat
maupun Timur, baik oleh pemikir Islam, Kristiani, Hinduisme maupun (Zen)
Buddhisme. Bahkan Bung Karno pun pernah menggunakan istilah ini dalam pidato 17
Agustus 1956 (Karlina Supelli, 2014).
Istilah revolusi sering dimaknai sebagai perubahan cepat dalam ranah sosialpolitik dengan konotasi kekerasan radikal menyertainya. Revolusi pun oleh Dahana
(Sinamo-ed, 2014:56) diartikan sebagai perubahan yang berangsur dan tetap. Menurut
Yudi Latif (Sinamo-ed, 2014:18-19), secara denotatif, revolusi berarti "kembali lagi"
atau "berulang kembali"; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk
kembali ke musim semula. Maka, dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu
ketetapan dalam perubahan, artinya ada pengulangan secara terus-menerus yang
menjadikan akhir sekaligus awal. Namun lambat laun pengertian istilah revolusi
mengalami pergeseran. Revolusi diartikan sebagai suatu perubahan struktur mental dan
keyakinan karena introduksi gagasan dan tatanan baru yang membedakan dirinya dari
gagasan dan tatanan masa lalu (Cohen, 1985).
Pengertian revolusi seperti itulah yang kemudian diadopsi oleh wacana dan
gerakan sosial-politik. Penggunaan istilah revolusi dalam bidang politik memperoleh
popularitasnya menyusul Revolusi Amerika (1776) dan terlebih setelah Revolusi
Perancis (1789). Pengertian revolusi dalam politik awalnya mengandung konotasi yang
ramah, hingga Revolusi Perancis berubah jadi ekstrem terlebih dengan menguatnya
gerakan komunis internasional dengan agenda revolusi berskala dunia yang
mengandung ekspresi kekerasan terkait dengan perubahan cepat.
Pada dasarnya elemen esensial dari suatu revolusi bukanlah kekerasan dan
perubahan cepat. Revolusi tidak mesti dengan jalan kekerasan. Pada 1986, Peter L
Berger memublikasikan buku The Capitalist Revolution yang menunjukkan suatu
bentuk revolusi nirkekerasan. Revolusi pun bisa ditempuh secara cepat atau lambat.
Revolusi industri di Eropa ditempuh dalam puluhan, bahkan ratusan tahun. Yang
esensial dalam suatu revolusi adalah ‖kebaruan‖. Hannah Arendt (1965) mengingatkan
bahwa ‖Konsep modern tentang revolusi terkait dengan pengertian bahwa jalannya
sejarah seketika memulai hal baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah
yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya‖. Revolusi menjadi jembatan
yang mentransformasikan dunia lama jadi dunia baru.
Dari pernyataan diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa revolusi sejati yang
berdampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam
struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan
perubahan mentalitas pola pikir dan sikap kejiwaan yang lebih kondusif bagi perbaikan
kehidupan.
Karlina Supelli (2014) mengartikan istilah ‗mental‘ sebagai nama bagi
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genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup, misalnya: ‗mentalitas zaman‘. Di
dalam cara hidup ada cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa,
mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak. Namun kerap muncul
anggapan bahwa ‗mental‘ hanyalah urusan batin yang tidak terkait dengan sifat ragawi
tindakan dan ciri fisik benda-benda dunia. Daya-daya mental seperti bernalar, berpikir,
membuat pertimbangan dan mengambil keputusan memang tidak ragawi (tidak kasat
mata), tetapi dunia mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Pada
gilirannya, daya-daya mental pun dibentuk dan menghasilkan perilaku serta tindakan
ragawi. Kelenturan mental, yaitu kemampuan untuk mengubah cara berpikir, cara
memandang, cara berperilaku/bertindak juga dipengaruhi oleh hasrat (campuran antara
emosi dan motivasi).
Kekeliruan memahami pengertian mental membuat seolah-olah perubahan
mental hanyalah soal perubahan moral yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal
ragawi seperti soal-soal struktural ekonomi, politik, dan sebagainya. Padahal kesadaran
moral, atau hati nurani yang mengarahkan orang ke putusan moral yang tepat, hanyalah
salah satu buah daya-daya mental yang terdidik dengan baik. Hubungan integral
antara ―mental pelaku‖ dan ―struktur sosial‖ terjembatani dengan memahami
‗kebudayaan‘ (culture) sebagai pola cara berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak
yang terungkap dalam praktik kebiasaan sehari-hari (practices, habits). Di dunia nyata
tidak ada pemisahan antara ‗struktur‘ sebagai kondisi material/fisik/sosial dan
‗kebudayaan‘ sebagai proses mental. Keduanya saling terkait secara integral.
Contohnya adalah bagaimana selera dan hasrat terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan
yang kita peroleh melalui struktur lingkungan. Konsumerisme sebagai gejala budaya
lahir dari perubahan struktur lingkungan yang memaksakan hasrat tertentu agar
menjadi kebiasaan sosial. Misalnya, kebiasaan berbelanja sebagai gaya hidup dan
bukan karena perlu, atau menilai prestise melalui kepemilikan benda bermerek luar
negeri.
Lebih lanjut dikatakan oleh Karlina Supelli bahwa Revolusi Mental melibatkan
semacam strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan berisi haluan umum yang berperan
memberi arah bagaimana kebudayaan akan ditangani, supaya tercapai kemaslahatan
hidup berbangsa. Strategi berisi visi dan haluan dasar yang dilaksanakan berdasarkan
tahapan, target setiap tahap, langkah pencapaian dan metode evaluasinya. Tetapi karena
‗kebudayaan‘ juga menyangkut cara kita berpikir, merasa dan bertindak, ‗revolusi
mental‘ tidak bisa tidak mengarah ke transformasi besar yang menyangkut corak caraberpikir, cara-merasa dan cara-bertindak kita itu. Kebudayaan hanya dapat
―distrategikan‖ sungguh memberi perhatian pada lapis kebudayaan tersebut. Karena
itu, kunci bagi ‗Revolusi Mental‘ sebagai strategi kebudayaan adalah menempatkan arti
dan pengertian kebudayaan ke tataran praktek hidup sehari-hari. Jadi, untuk agenda
‗Revolusi Mental‘, kebudayaan mesti dipahami bukan sekadar sebagai seni
pertunjukan, pameran, kesenian, tarian, lukisan, atau celoteh tentang moral dan
kesadaran, melainkan sebagai corak/pola cara-berpikir, cara-merasa, dan carabertindak yang terungkap jika kita dalam tindakan, praktik dan kebiasaan kita seharihari. Hanya dengan itu ‗Revolusi Mental‘ memang akan menjadi wahana melahirkan
Indonesia baru.
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bagian dari Gerakan Revolusi Mental
Apa yang mau dibidik oleh ‗Revolusi Mental‘ adalah transformasi etos, yaitu
perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara
mempercayai, yang semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos
ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi,
seni, agama, dan sebagainya. Begitu banyak lingkupnya sehingga mentalitas bangsa
seperti yang terungkap dalam praktik ataupun kebiasaan sehari-hari lambat-laun akan
berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan
untuk proses transformasi itu (Karlina Supelli, 2014).
Tujuan revolusi mental menurut Joko Widodo (2014) adalah untuk
pembangunan manusia dan pembangunan sosial, yang meliputi sasaran sebagai
berikut:
1. Tiga dimensi dalam pembangunan manusia:
a. Sehat fisik
b. Cerdas otak
c. Kehendak berbudi pekerti luhur
2. Dampak penyakit emosi/mental dan jiwa:
a. Individu: bebal, malas, tidak berkarakter
b. Masyarakat: kecemburuan sosial, ketimpangan sosial, gangguan ketertiban,
keamanan, dan kenyamanan
c. Negara dan bangsa: produktifitas dan daya saing rendah, lemah, tidak
bermartabat,
3. Menuju manusia Indonesia berkepribadian:
a. Pendidikan kewarganegaraan
b. Pendidikan berbudi pekerti luhur
c. Pendidikan demokrasi dan sadar hukum
Pendidikan lewat sekolah merupakan lokus untuk memulai revolusi mental.
Revolusi mental dapat dimasukkan ke dalam strategi pendidikan di sekolah. Langkah
operasionalnya ditempuh melalui siasat kebudayaan membentuk etos warga negara
(citizenship). Maka, sejak dini anak-anak sekolah perlu mengalami proses pedagogis
yang membuat etos warga negara ini dapat diinternalisasi dalam diri warga Negara
Indonesia. Karena landasan kebangsaan Indonesia adalah kewarganegaraan, maka
pendidikan kewarganegaraan merupakan tuntutan besar dalam menjalankan Revolusi
Mental.
Elemen Pendidikan kewarganegaraan yang paling sentral dan sangat perlu
untuk dapat dikembangkan kaitannya dengan Revolusi Mental adalah civic virtue,
karena pada dasarnya civic virtue dapat membentuk identitas individu melalui
kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan civic virtue adalah kepercayaan berupa
kebajikan warga Negara (Winataputra, 2007: 31). Menurut Quigley (Winataputra &
Budimansyah, 2012: 234) adalah ……the willingness of the citizen to set aside
private interests and personal concerns for the sake of the common qood yaitu
kemauan dari warga Negara untuk menempatkan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi.
Suatu kebajikan (virtue) individu bukanlah suatu karakteristik seseorang
tetapi merupakan suatu kualitas publik yang harus disesuaikan dengan ide-ide dan
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standar-standar yang tertulis dalam undang-undang dan adat istiadat dari masyarakat
secara keseluruhan. Civic virtue juga berarti melibatkan komunitas dan masyarakat di
mana seorang warganegara atau wargakota menjadi bagian dari komunitas dan
masyarakat itu, sehingga apa yang dilakukan seorang warganegara atau warga kota
menunjukkan seberapa baik civic virtue yang ia lakukan. Ungkapan yang terkenal
mengenai civic virtue diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, John Fitzgerald
Kennedy, bahwa: “Ask not what your country can do for you, but what you can do for
your country.” Civic virtue merupakan domain psikososial individu yang secara
substantif memiliki dua unsur, yaitu civic dispositions dan civic commitments.
Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley (Winataputra & Budimansyah, 2012: 235)
yang dimaksud dengan civic dispositions adalah ... those attitudes and habit of mind
of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the
democratic syste atau sikap dan kebiasaan berpikir warganegarayang menopang
berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem
demokrasi.
Secara konseptual civic dispositions menurut Quigley (Winataputra &
Budimansyah, 2012: 235) meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni
civility atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan
masyarakat), individual responsibility atau tanggung jawab individual, selfdiscipline atau disiplin diri, civic-mindednes atau kepekaan terhadap masalah
kewargaan, open-mindedness (terbuka,
skeptis,
mengenal
ambiguitas),
compromise (prinsip konflik dan batas-batas kompromi), toleration of diversity atau
toleransi atas keberagaman, patience and persistence atau kesabaran dan
ketaatan, compassion atau keterharuan, generosity atau kemurahan hati, and loyalty to
the nation and its priciples atau kesetiaan pada bangsa dan segala aturannya. Kesemua
itu, yakni keadaban yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi,
tanggungjawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat,
keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan
terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik
dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaaman, kesabaran dan keajekan,
keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya
merupakan karakter intrinsik, dari sikap warganegara.
Sedangkan unsur kedua adalah civic commitments yaitu ...the freely-given,
reasoned committments of the citizen to the fundamental values and principles of
constitusional democracy atau komitmen warganegara yang bernalar dan diterima
dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.
Secara konseptual civic commitments adalah kesediaan warga negara untuk
mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental
demokrasi konstitusional, yang meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan
konstitusional, prinsip negara hukum, hak-hak minoritas, kepentingan umum,
hak-hak individual yang mencakup hak hidup, hak kebebasan (pribadi, politik,
ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum,
sosial, ekonomi), kebhinekaan, kebenaran, dan cinta tanah air.
Dalam konteks Revolusi mental melalui pendidikan kewarganegaraan, menurut
Karlina Supelli (2014) ada beberapa pertanyaan penting yang harus diperhatikan, yaitu
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pertama keutamaan/karakter baik (virtue) apa yang harus dipelajari oleh siswa agar
menjadi warga negara yang baik, dan kedua sebagai infrastuktur kultural,
keutamaan/karakter baik (virtue) apa yang perlu dipelajari siswa untuk ―menemukan
kembali‖ Indonesia yang dicita-citakan bersama.
Sebagai contoh, jika gagasan yang ingin dikembangkan adalah Indonesia yang
bebas korupsi, maka sasaran pendidikan diarahkan pada kejujuran. Jika yang ingin
dikembangkan adalah kebhinekaan, maka sasaran pendidikannya diarahkan pada
pengakuan dan hormat pada keragaman budaya, agama, suku/etnis, dan keragaman
lainnya. Lain halnya jika kepemimpinan yang menjadi sasarannya, maka yang
dikembangkan adalah tanggungjawab.
Memang tidak terlihat perbedaan dengan model PKn yang dikembangkan
sekarang, namun PKn yang diusung dalam gerakan Revolusi Mental harus
memusatkan perhatian pada perubahan kebiasaan sehari-hari yang mempunyai dampak
kebaikan publik. Revolusi yang dilakukan ditekankan pada cara mendidik. Proses
pendidikan harus mengarah pada corak kebiasaan bertindak. Maksudnya, pendidikan
diarahkan ke transformasi dari pengetahuan diskursif (discursive knowledge) ke
pengetahuan praktis (practical knowledge). Pengetahuan diskursif tentu sangat
dibutuhkan dalam mengawal secara kritis kehidupan berbangsa-bernegara. Dalam
pencanangan Revolusi Mental, yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan praktis
yaitu transformasi pada tataran kebiasaan bertindak sehari-hari para warga negara
dalam lingkup dan skala yang luas yaitu bangsa dan Negara Indonesia.
Keutamaan (virtue) adalah pengetahuan praktis. Artinya bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan dalam pembangunan Revolusi Mental adalah membuat bagaimana
kejujuran dan keutamaan lain-lainnya itu menjadi suatu disposisi batin ketika siswa
berhadapan dengan situasi konkret. Ketika berhadapan dengan kesulitan saat ulangan,
misalnya, siswa tidak lagi berpikir apakah akan mencontek atau tidak, karena kejujuran
sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit dan menjadi bagian dalam dirinya.
Pendidikan di sekolah termasuk didalamnya melalui Pendidikan
Kewarganegaraan hanyalah bagian saja dari proses pendidikan warga negara. Jika
Revolusi Mental menjadi gerakan masyarakat berskala nasional, maka gerakan itu
mencakup masyarakat bangsa agar perilaku sosial setiap individu menjadikan
keutamaan warga negara sebagai kebiasaan.
Jika pada awal Reformasi kita banyak membicarakan civil society, maka inilah
arti civil society yang sebenarnya: civil society adalah gerakan para warga negara
(citizens) untuk melaksanakan transformasi secara berkelanjutan bagi pemberadaban
hidup bersama yang bernama Indonesia (Karlina Supelli, 2014).
Simpulan
Revolusi Mental dipandang sebagai transformasi etos, yaitu perubahan
mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang
semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut
semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, seni, sosial budaya, sainsteknologi, agama, dan seluruh aspek lainnya dalam kehidupan bangsa dan negara.
Pendidikan merupakan wahana utama untuk memulai revolusi mental karena yang
diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu
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sendiri adalah proses pembudayaan.
Revolusi mental dapat dimasukkan ke dalam strategi pendidikan di sekolah.
Langkah operasionalnya ditempuh melalui siasat kebudayaan membentuk etos warga
negara (citizenship). Maka, sejak dini generasi muda Indonesia perlu mengalami proses
pedagogis yang membuat etos warga negara ini dapat diinternalisasi dalam diri setiap
warga negara Indonesia.
Landasan kebangsaan Indonesia adalah kewarganegaraan. Karena itu,
pendidikan kewarganegaraan merupakan tuntutan besar dalam menjalankan Revolusi
Mental terlebih di dalamnya terdapat civic virtue yang dapat membentuk identitas
individu melalui kewarganegaraan. Dalam konteks Revolusi mental melalui
pendidikan kewarganegaraan ada beberapa pertanyaan penting yang harus
diperhatikan, yaitu pertama keutamaan/karakter baik (virtue) apa yang harus dipelajari
oleh siswa agar menjadi warga negara yang baik, dan kedua sebagai infrastuktur
kultural, keutamaan/karakter baik (virtue) apa yang perlu dipelajari siswa untuk
―menemukan kembali‖ Indonesia yang dicita-citakan bersama.
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KUALITAS KINERJA GURU PKN SEBAGAI UPAYA
PENGOPTIMALISASI PROSES DAN HASIL BELAJAR
Oleh.
Julien Biringan
Abstrak
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses,
peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas
pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan
mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Kata Kunci : Pendidikan, Mutu Guru, Mutu Dosen
Pendahuluan
Pelaksanaan cita-cita bangsa dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun
1945, perlu dibangun aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan nmampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, ( UU
Aparatur Sipil Negara, 2014: iii). Kemudian ditegaskan pula bahwa sebagai pelaksana
aparatur sipil negara diwajibkan mengelola dan mengembangkan profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen.
Sehubungan dengan itu, guru adalah sebagai salah satu komponen dalam
aparatur sipil negara berkewajiban untuk mewujudkannya, seperti ditegaskan dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pada bagian
konsiderans, dimana pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan
akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan
akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan
peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Sesuai dengan maksud dari undang-uandang yang dimaksudkan di atas, maka
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guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam
pembangunan nasional khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan, sehingga
guru perlu meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya yang berkualitas sebagai
suatu profesi yang bermartabat. Guru yang dimaksudkan adalah yang melaksanakan
tugas pokok sebagai tenaga pendidik dan pengajar di sekolah-sekolah, termasuk di
dalamnya guru-guru berkiprah dengan tugas pokok sebagai pengajar pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kualitas kinerja guru PKn dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan indikator utama dan
menjadi penentu tercapainya optimalisasi proses pembelajaran yang sekaligus
merupakan penentu tercapainya hasil belajar siswa yang optimal. Sebab optimalisasi
proses dan hasil belajar pada mata pelajaran PKn dapat mengacu pada berbagai upaya
dari guru itu sendiri agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik, apalagi
pengajaran PKn berorientasi pada pembelajaran nilai, moral dan norma. Dalam kondisi
seperti inilah guru PKn dituntut harus memiliki akuntabilitas dan dedikasi yang tinggi
dalam menjalankan tugasnya, sehingga peserta didik dalam hal ini siswa dapat
mencapai hasil belajar yang optimal secara komprehensif baik pada domain kognitif,
afektif maupun psikomotor.
Pembahasan
Kinerja Guru Sebagai PNS Sesuai Undang-Undang.
Guru sebagai pegawai negeri sipil harus dapat menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan
Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ditegaskan dalam undangundang ini bahwa hak guru sebagai PNS memiliki haknya yakni memperoleh gaji,
tunjangan, dan fasilitas, Cuti, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan, dan
Pengembangan kompetensi. Kemudian yang menjadi kewajibannya adalah setia dan
taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
NKRI.
Selanjutnya dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen
pada ketentuan umum pasal 1, menegaskan 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. Kemudian pada pasal
2 undang- undang ini menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga
profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional
sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Begitu pula pada pasal 6
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menegaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan
untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan
nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.
Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada
bagaimana para personel dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing. Dalam organisasi di sekolah, berhasil tidaknya
tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas utama guru adalah
mengelola kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran yang membidanginya,
termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kinerja guru dalam kapasitas
ini merupakan indikator utama untuk mencapai keberhasilan dari program pendidikan
dan pengajaran di sekolah.
Apabila mengkaji tentang kinerja guru sebagai pengajar, maka beberapa pendapat,
seperti menurut Uzer Usman mencakup aspek kemampuan personal, kemampuan
profesional dan kemampuan sosial, (Uzer, Moh Usman, 2005:16). Kemudian dalam
bahasa Inggris disebut Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti
prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja,
(Sedarmayanti, 2001:50)
Selanjutnya menurut Gomes, kinerja merupakan catatan terhadap hasil
produksi dari sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu
tertentu. Menurut Winardi kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang
merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian
karyawannya berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena
organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya
merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan dalam
suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.
Selain itu, ada juga beberapa pendapat para pakar tentang pengertian kinerja,
yakni menurut Bateman, kinerja adalah proses kerja dari seorang individu untuk
mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara
dalam Suharsaputra, mengatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Nanang
Fattah, Prestasi kerja atau penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan
kemampuan yang disasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan motivasi
dalam menghasilkan sesuatu. Menurut Pariata Westra et al, Performance diartikan
sebagai hasil pekerjaan, atau pelaksanan tugas pekerjaan, (Uhar Suharsaputra,
2010:144-145).
Sejalan dengan itu, maka As'ad (http://guruvalah, 2009) memberikan
pengertian kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku
untuk pekerjaan yang bersangkutan. Bernardin dan Russel dalam Ruky memberikan
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definisi tentang performance sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah
pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi. Begitu pula dengan Ilyas
mengungkapkan bahwa kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara
kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun
kelompok.
Kemudian menurut Fattah, prestasi kerja atau penampilan kerja (performance)
diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu, (Fattah, Nanang, 2003:9).
Begitu pula dengan pandangan August W. Smith menyatakan kinerja adalah “Output
drive from processes, human or otherwise”, jadi kinerja merupakan hasil atau keluaran
dari suatu proses. Sedangkan menurut Mathis, mengungkapkan bahwa kinerja pada
dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan, (Mathis, Robert L
dan Jackson, John H. 2002:78).
Mengenai kinerja guru yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini, yang
dimaksudkan adalah bahwa kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan bagi
mutu pembelajaran/pendidikan yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan
setelah menyelesaikan sekolah. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau
unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.
Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, yang awalnya
menyangkut pendidikan dan pengajaran di sekolah yang dilakukan pada semua mata
pelajaran. Pada dasarnya juga harus ditentukan dari karakteristik guru itu sendiri.
Sebab karakteristik Guru yang baik dan berkualitas memiliki kesadaran akan tujuan,
memiliki harapan akan keberhasilan bagi semua siswa, mentoleransi ambiguitas,
menunjukkan kemauan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa,
merasa tidak nyaman jika kurang mengetahui, mencerminkan komitmen pada
pekerjaan mereka, belajar dari berbagai model, dan menikmati pekerjaan dari siswa
mereka.
Selanjutnya dapat ditegaskan oleh Danim bahwa kualitas guru yang baik
adalah confidence (keyakinan diri sendiri), Patience atau kesabaran (guru-guru terbaik
bisa membantu siswa yang mengalami gangguan mental), True compassion for their
students atau memiliki rasa kasih sayang sejati pada siswanya, understanding atau
pemahaman, dedication to excellence atau dedikasi untuk keunggulan, unwavering
support atau teguh dalam memberikan dukungan, willingness to help student achieve
atau kesediaan untuk membantu siswa mencapai prestasi, Passion for life atau
bergairah untuk hidup, (Sudarwan Danim, 2010:40-45)
Sehubungan dengan itu, maka Melissa Kelly mengatakan ada lima hal yang
perlu dipertimbangkan oleh seorang guru, yaitu: komitmen waktu, besarnya bayaran,
spresiasi dan kewajaran, harapan masyarakat, dan komitmen emosional. Ditegaskan
Melissa Kelly, bahwa guru harus bersikap positif. Sikap positif merupakan aset besar
dalam hidup. Guru akan melemparkan banyak pola kurva dalam hidup dan terutama
dalam profesi megajar. Sikap positif akan membantu guru mengatasi ini dengan cara
terbaik. Guru juga konsistensi dalam rangka untuk menciptakan lingkungan belajar
yang positif, siswa tahu apa yang diharapkan dari guru setiap hari. Guru memiliki rasa
keadilan. Seorang guru yang konsisten adalah orang yang dari hari ke hari sikap dan
tindakannya sama. Seorang guru yang adil memperlakukan setiap siswa sama dalam
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situasi yang sama. Guru memiliki keluwesan dan fleksibilitas. Salah satu prinsip
pengajaran bahwa segala sesuatu harus dalam keadaan konstan berubah. Interupsi dan
gangguan adalah normal, dan guru harus siap memodifikasi perilaku dan sikap itulah
pilihan yang benar.
Adapun guru yang dimaksudkan adalah orang yang pekerjaannya sebagai
pendidika dan pengajar di sekolah. Tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis
yaitu; Pertama, tugas dalam bidang profesi. Guru merupakan suatu profesi yang
memerlukan keahlian khusus, jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang
tidak memiliki kapabelitas di bidang pendidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi
aspek mendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar
berarti meneruskan dan mengambangkan keterampilan kepada siswa, dan melatih.
Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah menjadikan dirinya sebagai
orang tua kedua dari siswa. Ia harus mampu menarik simpati sehingga dapat menjadi
panutan para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikannya hendaknya dapat dijadikan
motivasi bagi siswa dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak
menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak dapat menanamkan benih
pengajarannya itu kepada para siswa. Ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan
dimana masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di
lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh
ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju
kepada pembentukan manusia seutuhnya, ( Moh. Uzer Usman, 2006:16).
Kewajiban guru yang dimaksudkan di atas adalah menyangkut tugas pokok
dari guru itu sendiri, dimana tugas guru sebagai pendidik dan pengajar dimaksudkan
untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan untuk memberi bekal pada
anak-anak agar memperoleh kehidupan yang layak setelah mencapai kedewasaannya
kelak. Kemudian guru seharusnya dapat menjalankan fungsinya, diantaranya mengajar
(teaching) yaitu memindahkan ilmu pengetahuan, pelatihan (training) yaitu
membimbing keterampilan tertentu dan coaching yaitu memberdayakan potensi
individu dari masing-masing siswa yang menjadi anak didiknya, (Hadari Nawawi,
1985:9).
Tugas dan fungsi guru seperti dimaksudkan di atas merupakan suatu bentuk
kinerja yang dapat diakyualisasikan, maka dapat ditegaskan bahwa kinerja guru atau
prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, kemudian pengalaman
dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah
melaksanakan unsur-unsur yang tediri kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas
mengajar. Kinerja seorang guru dilihat dari sejauh mana guru tersebut melaksanakan
tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan
memotivasi siswa untuk belajar dan kerjasama dengan guru lain. Kinerja guru sebagai
seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh guru pada waktu memberikan
pelajaran kepada siswanya.
Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Suryo Subroto mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah
kesanggupan atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang
edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup suasana kognitif, afektif dan
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psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai
dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar mencapai tujuan pengajaran, (Suryo
Subroto, 1997:3).
Namun demikian untuk mencapai target tersebut, ada beberapa faktor yang
memempengaruhi kinerja guru, seperti menurut Payaman J. Simanjuntak menyebutkan
bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu:
Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.
Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan
dalam dua golongan, yaitu; (1). Kemampuan dan keterampilan kerja, (2). Motivasi dan
etos kerja, (Payaman Simanjuntak, 2005:10-13). Hal ini pula termuat di dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kemampuan (ability) guru sebagai salah satu
faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai keberhasilan proses belajar
mengajar mencakup empat macam, meliputi: Pertama, Kemampuan Pribadi, yakni
kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Cece Wijaya dan
Tabrani Rusyan merinci kemampuan pribadi guru yang meliputi; (a) Kemantapan dan
integrasi pribadi. (b) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan. (c) Berfikir
alternative. (d) Adil, jujur, dan objektif. (e) Disiplin dalam melaksanakan tugas. (f)
Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya. (g) Simpatik, menarik, luwes,
dan bijaksana. (h) Berwibawa, (Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyana, 2007:21).
Sedangkan kalau menurut Moh. Uzer Usman menerangkan bahwa kemampuan pribadi
guru meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian. (b) Berinteraksi dan
berkomunikasi. (c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. (d) Melaksanakan
administrasi pendidikan. (e) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan
pengajaran, (Moh. Uzer Usman , 2000:16-17).
Akhirnya dikatakan bahwa kemampuan pribadi menjadikan guru dapat
mengelola dan berinteraksi secara baik serta mengelola proses belajar mengajar. Guru
juga harus mempunyai kepribadian yang utuh karena bagaimanapun guru merupakan
suri tauladan bagi anak didiknya. Kedua, Kemampuan professional, yakni kemampuan
dalam penguasaan akademik yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan
mengajarnya sekaligus, sehingga guru memiliki wibawa akademis. Menurut Cece
Wijaya, kemampuan profesional guru meliputi: menguasai bahan, mengelola program
belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan sumber media pengajaran, menguasai
landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa
untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan
penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami
prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk keperluan
pengajaran, ( Cece`Wijaya, 2007:16-17). Ketiga, Kemampuan Sosial, kemampuan
yang berhubungan dengan bentuk partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan
sehari-hari di masyarakat tempat ia bekerja, baik secara formal maupun informal, yang
menurut Cece Wijaya meliputi: (1) terampil berkomunikasi dengan peserta didik, (2)
bersikap simpatik, (3) dapat bekerjasama dengan guru bimbingan konseling, (4) pandai
bergaul dengan kawan sejawat dan mitra pendidikan. Keempat, Kemampuan
Pedagogik yakni kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
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belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimilikinya. Dengan demikian, guru sebagai makhluk yang dibekali potensi
kemampuan tertentu, dan untuk mengaplikasikan serta mengembangkan kemampuan
tersebut diperlukan suatu latihan dan pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi dan
profesional dalam bidangnya, dan kompetensi yang dimaksudkan dapat meningkatkan
kinerjanya.
Selanjutnya apabila mengkaji tentang kinerja guru yang berkualitas, harus
memiliki alat ukurnya, dimana berkaitan dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran
dalam mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja guru bermanfaat untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang
dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk dapat
mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan
meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik dan pengajar.
Pelaksanaan penilaian kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat
keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan
menggunakan patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan guru dalam
mencapai tujuan pembelajaran, yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan
proses belajar mengajar. Diknas sampai saat ini belum melakukan perubahan yang
mendasar tentang standar kinerja guru, dan secara garis besar masih mengacu pada
rumusan kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Kompetensi yang dimaksudkan
adalah kedua belas kompetensi, dan inilah yang dapat dilihat melalui alat penilaian
kemampuan guru (APKG). Aspek-aspek APKG secara umum dapat dikelompokkan
kedalam tiga kemampuan, yaitu: (1). Kemampuan guru dalam membuat perencanaan
pengajaran, (2). Kemampuan guru dalam mengajar di kelas, yang meliputi
menggunakan metode, media dan bahan latihan, berkomunikasi dengan siswa,
mendemonstrasikan khasanah metode mengajar, mendorong mengadakan keterlibatan
siswa dalam pengajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran,
mengorganisasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan, dan evaluasi hasil belajar,
(3). Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi, yang meliputi:
membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap terbuka dan luwes
terhadap siswa dan orang lain, menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam
proses belajar mengajar serta dalam pelajaran yang diajarkan, dan mengelolah interaksi
pribadi dalam kelas, ( Standart Kompetensi Guru, Depdiknas., 2004:7).
Pada dasarnya kualitas kinerja guru seperti dimaksudkan di atas adalah guru
yang dikatakan profesional, dimana seperti dikatakan oleh Beth Lewis dalam Danim,
bahwa sebagai guru profesional adalah guru yang sukses memiliki harapan tinggi
secara terus-menerus, mampu berpikir kreatif, fleksibel dan sensitif tingkat tinggi,
memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan berkembang atau kuriositas, mereka adalah
manusia sempurna (guru-guru yang paling efektif membawa seluruh dirinya untuk
pekerjaan), senang belajar dan menjalani kehidupan, (Sudarwan Danim, 2010: 154-157
). Selain itu kalau kalau menurut Ron Clark, guru yang profesional harus memiliki 11
kualitas unggul dari guru untuk memotivasi dan menginspirasi serta mendidik anak,
yaitu: antusiasme, petualangan, kreativitas, refleksi, keseimbangan, empati, keyakinan,
humor, pikiran sehat, penghargaan dan ketahanan. Kesebelas indikator kualitas guru
yang unggul tersebut merupakan jati diri yang harus dimiliki sebagai pribadi guru
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ideal, karena hal itu juga merupakan indikator utama bagi guru yangharus melakukan
tugas pokok untuk mendidik dan mengajar terutama dalam konteks ini pada bidang
pendidikan Kewarganegaraan.
Idealnya setiap guru harus memiliki wawsan yang baik tentang nilai, norma
dan moral, sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam pendidikan. Lebih-lebih
bagi guru PKn, guru mata pelajaran yang oleh beberapa pihak dipandang sebagai
representative pendidikan moral. Memang dalam rampu-rambu GBPP-PPKn mulai
kurikulum 2004 dinyatakan bahwa ruang lingkup PPKn meliputi (1) nilai, moral dan
norma, (2) kehidupan idiologi, plitik, ekonomi social budaya, pertahanan keamanan,
dan perkembanagan iptek. Namun demikian ternyata apa yang tercantum dalam
rambu-rambu ruang lingkup tersebut tidak disertai penjelasan apapun serta tidak
pernah jelas dalam implementasi pembelajarannya, (Kosasih Djahiri, 1999)
Namun demikian terdapat banyak keluhan umum para guru dalam menghadapi
pengajaran nilai karena merupakan konsep yang abstrak, tidak jelas body of
knowledge-nya, serta sangat terbatasnya sumber bahan pembelajaran. Keluhan tersebut
dapat dipahami, sebab topic-topik nilai tersebut sesungguhnya termasuk dalam kajian
filsafat, khususnya filsafat nilai (aksiologi). Sedangkan dalam kajian tradisi
persekolahan atau pendidikan formal kita, hingga tingkat perguruan tinggi sekalipun,
kajian filsafat kurang memperoleh perhatian yang layak. Berbeda dengan sumber
bahan untuk pengembangan topic-topik keilmuan, termasuk ilmu politik dan ilmu
hukum, referensinya sangat banyak. Sehingga akibat dari permasalahan yang
dikemukakan itu muncullah kondisi yang sangat ironis, yakni ketidak siapan guru
dalam pembelajaran dan tidak mustahil terjadi kasus guru ―klehabisan‖ bahan.
Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru yang memiliki
kompetensi sesuai dengan standar. Tanpa dimilikinya kompetensi itu, mustahil guru
dapat melaksanakan perannya dengan baik yang pada giliran selanjutnya akan
mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pendidikan. Standar kompetensi guru adalah
kriteria untuk menentukan kemampuan guru dalam membantu siswa mencapai standar
materi dan untuk kerja yang tinggi. Kriteria ini meliputi kemampuannya dalam
menyiapkan
program pembelajaran,
mengkomunikasikan
pengetahuannya,
ketrampilan-ketrampilan paedagogiknya, dan kemampuan dalam mengikuti
perkembangan disiplin akademik dan professional. Secara ringkas kompetensi guru
menyangkut dua aspek yakni kompetensi penguasaan bahan ajar dan kompetensi
penguasaan pembelajaran.
Kinerja Guru PKn Dalam Mengoptimalisasi Proses dan Hasil Belajar.
Undang-Undang sistim pendidikan nasional No.20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1
mengamanatkan kepada` pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin
terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. Berkenaan
dengan itu, maka Hamzah Uno, dkk (2013:7) menegaskan bahwa terwujudnya
pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang terus menerus selalu
meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian upaya meningkatkan kualitas pendidikan
memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sebab muara dari berbagai
program pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang
berkualitas. Oleh sebab itu dikatakan bahwa upaya meningkatkan pendidikan tidak
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akan tercapai tanpa adanya peningkatan kualitas pembelajaran.
Selanjutnya dikemukakan pula bahwa peningkatan kualitas pembelajaran
memerlukan upaya optimalisasi proses dan hasil belajar secara keseluruhan karena
hakikat kualitas pembelajaran adalah merupakan kualitas implementasi dari program
pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Upaya proses dan hasil belajar
memerlukan informasi hasil assessment terhadap kualitas proses dan hasil belajar
sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembaharuan dalam pembelajaran, kegiatan
assessment terhadap kualitas pembelajaran yang sedang maupun telah berjalan
sebelumnya perlu dilakukan dengan baik. Kemudian untuk dapat menciptakan
pembelajaran yang lebih baik, maka hasil assessment program sebelumnya merupakan
acuan yang tidak dapat ditinggalkan.
Sehubungan dengan itu maka Hamzah Uno, dkk (2013:8-9) menegaskan
bahwa sebagai guru hendaknya berupaya agar siswa mencapai keberhasilan belajar
sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses belajar selalu
dikaitkan dengan hasrat belajar, maksudnya bahwa proses dapat dikatakan optimal
apabila hasil yang diperoleh sebagai akibat dari proses sesuai dengan apa yang
diharapkan. Namun menjadi pertanyaan apakah proses dan hasil siswa sudah optimal
dan bagaiaman caranya agar proses belajar siswa dapat belangsung secara optimal.
Berkenaan dengan itu dikemuakkan bahwa dengan melakukan evaluasi secara cermat ,
akan diketahui apakah proses belajar siswa sudah optimal atau belum. Berdasarkan
evaluasi tersebut dapat diidentifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung
keberhasilan. Upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan mendasarkan diri pada
hasil identifikasi faktor penyebab kegagakan dan pendukung keberhasilan dan akan
ditindaklanjuti dengan upaya mengoptimalisasi proses dan hasil belajar dari siswa itu
sendiri.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, khususnya dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), maka tentunya guru PKn dapat meninjaklanjuti
untuk pencapai tujuan sekaligus dapat menunjukkan kualitas kinerja dari PKn itu
sendiri. Guru PKn dapat memperhatikan upaya pengoptimalisasi proses dan hasil
belajar dengan cara menguasai kompetensi dalam hal penguasan bahan ajar dalam PKn
mencakup tiga aspek, yaitu: (1) memahami pengetahuan kewarganegaraan (Civic
Knowledge), (2) memahami ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), dan (3)
memahami etika kewarganegaraan (civic ethics). Untuk aspek pengetahuan
kewarganegaraan dan etika kewarganegaraan mencakup bahan ajar tentang nilai, moral
dan norma, disamping mengauasai bahan ajar tersebut, guru PKn hendaknya mampu
mengimplementasikannya dalam program pembelajaran secara terpadu sehingga
optimalisasi proses dan hasil dapat terealisasi.
Program pembelajaran yang harus dirancang guru PKn yang berkualitas agar
proses han hasil belajarpun maksimal, maka guru harus dapat menggunakan rumusan
kata kerja opersional dalam pembuatan RPP sehingga dapat menargetkan bentuk
perilaku (behaviour) yang diinginkan bagi siswa. Alasannya, kata kerja operasional
seperti menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, atau membandingkan merupakan
bentuk perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Sedangkan kata kerja
memahami, menghayati, atau meyakini adalah bentuk perilaku yang tidak dapat
diamati secara langsung, sulit diukur, dan sulit dievaluasi. Akibatnya tidak sedikit
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siswa yang mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan materi pokok bahasan
tertentu, akan tetapi tidak memahami apa yang disebutkan, apalagi menghayatinya.
Contoh yang paling nyata adalah dalam kasus P-4 yang dilaksanakan pada waktu
program pemerintah yang lalu, dimana banyak siswa yang mampu menyebutkan
dengan lancar butir-butir pengamalan pancasila, tetapi semua itu kurang dipahami,
apalagi dihayati.
Selain itu guru PKn yang berkualitas dalam hal aktualisasi kinerjanya
sehubungan dengan melaksanakan tugas poko mendidik dan mengajar, dimana dalam
konteks PKn sebagai pembelajaran nilai, setelah guru dapat melampaui pengembangan
ranah kognitif, selanjutnya harus difokuskan untuk mengembangkan ranah afektif.
Dalam merumusan tujuan yang bersifat afektif, guru janganlah sampai terjebak oleh
keharusan penggunaan kata kerja operasional sebagai bentuk perilaku (behavior) yang
diinginkan. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang bermaksud agar siswa
mematuhi nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat tidak perlu diganti dengan rumusan
‖siswa dapat menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai kesopanan‖, hanya
karena kata mematuhi itu bersifat tidak operasional, sedangkan kata menjelaskan itu
bersifat operasional. Jika rumusannya sebatas itu dan tidak ada rumusan lain yang
bernuansa afektif, maka tidak aneh jika hasil pembelajaran yang dicapai juga sebatas
kemampuan verbal untuk menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai
kesopanan. Kemampuan verbal semacam itu belum sesuai dengan standard kompetensi
siswa untuk suatu pembelajaran nilai sebagai orientasi dari pembelajaran PKn di
sekolah.
Sehubungan dengan itu, maka guru PKn yang berkualitas harus dapat
memahami dan mempraktekkan secara komprehensif berbagai hal yang merupakan
kompetensi dalam Pendidikan kewarganegaraan, sehingga proses dan hasil belajar
terealisasi secara optimal. Komptensi yang dimaksudkan yakni sebagai berikut: 1)
Kompetensi yang dihasilkan melalui PKn mencakup aspek pengetahuan, sikap dan
kepercayaan, serta keterampilan seperti kemampuan dalam mengambil keputusan dan
berpartisipasi dalam kehidupan politik, social, dan budaya; 2) Pengetahuan dan
pemahaman PKn mencakup (a) pedoman hidup dalam seluruh setting kehidupan setiap
warganegara, (b) pedoman hidup bersama sebagai bangsa dan negara, (c) konsep dan
prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi 1945, (d) konsep demokrasi, hak dan
kewajiban setiap warganegara, dan (e) pedoman untuk menjadi warganegara yang baik,
warga negara kreatif, dan bertanggungjawab dan siap memasuki abad ke 21; 3) Sikap
yang mencakup sikap dan kepercayaan terhadap nilai-nilai, norma, dan moral yang
tumbuh di masyarakat, konsistensi terhadap standar-standar kehidupan, hak dan
kewajiban, serta harkat dan martabat dan hak-hak asasi manusial; dan 4) Keterampilan
terutama keterampilan intelektual dalam mengambil keputusan, dan dalam
berpartisipasi dalam melaksanakan peran dalam kehidupan bersama sebagai anggota
masyarakat.
Implementasi penguasaan komptensi guru PKn dalam pembelajaran, terkadang
menemui berbagai kendala. Seperti dikemukakan Hamzah Uno, dkk (2013:10), bahwa
memang benar dalam praktek pembelajaran di kelas, betapapun baik kualitas
pembelajaran yang dilakukan, selalu saja ada aspek-aspek yang masih belum seuai
harapan. Biasanya masih ada siswa yang proses belajarnya masih belum optimal atau

539

ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih belum tuntas. Optimalisasi proses dan
hasil belajar bertujuan untuk meminimalkan atau meniadakan siswa yang tidak
berhasil. Oleh sebab itu optimalisasi proses dan hasil belajar diarahkan agar seluruh
siswa dapat mencapai keberhasilan, baik proses maupun hasil belajarnya.
Jelaslah dalam kondisi yang dimaksudkan di atas, bagi guru PKn perlu
mempertimbangkan alternatif mana yang paling memungkinkan untuk ditindaklanjiuti
beradasarkan hasil yang dicapai.perlunya bagi guru untuk melakukan umpan balik dan
mengoreksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Suatu kepastian sikap dan
perilaku guru dengan menyadari apakah strategi, metode, atau struktur tugas, dan
perangkat yang diperlulakn belum optimal, sehingga dengan cara itu tentunya guru
dapat memperbaiki kegagalan dalam hal proses dan hasil. Langkah selanjutnya guru
perlu mencoba berbagai alternatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari
solusinya serta melakukan berbaghai inovasi, sehingga optimalisasi proses dan hasil
belajar dapat terealiasi dengan baik. Tentunya juga dalam pembelajaran PKn yang
berorientasi pada pembelajaran nilai, moral dan norma, dan pelaksanaaan evaluasinya
oleh guru bukan penekanan pada hasil namun pada proses. Maka jelaslah bahwa
kinerja guru untuk mendapatkan proses dan hasil belajar optimal harus dilakukan
secara berkesinambungan, sehingga tercapailah proses dan hasil secara komprehensif,
baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun dalam aspek psikomotor.
Namun demikian, suatu kenyataan terjadi bahwa apa yang diharapkan tidak
menjadi kenyataan, maka disinilah merupakan suatu kendala yang harus dicari
solusinya seperti dikemukakan pada uraian di atas. Guru dalam kondisi ini harus
mampu menunaikan tugas dengan baik dan berkualitas, dan sebagai guru profesional di
bidang pembelajaran PKn, tentunya sangat diharapkan kinerja guru dapat memainkan
peranannya secara utuh dengan mencari alternatif penyelesaiannya. Semua alternatif
solusi yang dilakukan haruslah mengarah pada upaya menghilangkan penyebab
kegagalan dan menguatkan untuk mencapai keberhasilan siswa. Upaya menyelesaikan
masalah yang muncul itu, dapat dilakukan oleh guru melalui perbaikan yang disebut
pengajaran remedial. Selanjutnya upaya menguatkan untuk ketercapaian keberhasilan
dapat dilakukan melalui pemantapan atas ketercapaian keberhasilan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Hamzah B. Uno, dkk (2013:10-11)
menegaskan bahwa dari berbagai alternatif solusi yang dapat diajukan, langkah berikut
adalah memilih alternatif mana yang paling optimal. Alternatif solusi yang dapat
diajukan merupakan daftar upaya yang dilakukan untuk menjawab atau memperbaiki
penyebab kegagalan. Sebagai contoh yang dikemukakan adalah misalkan guru telah
menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan belajar siswa adalah soalsoal pada lembar kerja siswa (LKS) yang sulit untuk dimengerti siswa. Atas dasar
faktor tersebut, maka guru dapat melakukan beberapa upaya berupa:a) memperbaiki
soal-soal yang sulit dipahami siswa (misalnya, kalimat yang salah cetak, dsbnya); dan
b) menyederhanakan soal-soal tersebut.
Pada prospek seperti itu, maka oleh Hamza B. Uno, dkk., kembali memberikan
pandangan bahwa penyebab kegagalan mungkin berasal dari strategi pembelajaran
yang digunakan perangkat pembelajaran, media, struktur tugas atau dalam menentukan
pengetahuan prasyarat. Guru perlu memiliki beberapa alasan dan argumen bahwa
alternatif yang diajukan secara logis dapat memperbaiki kegagalan. Kemudian guru
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harus juga memiliki alasan dan argumen bahwa alternatif upaya optimalisasi yang
diajukan mempunyai cukup peluang untuk mengkondisikan siswa lebih aktif dalam
proses belajar di kelas, sehingga serta merta akan memperoleh hasil belajar yang baik
dan optimal.
Secara konsisten proses dan hasil yang optimal itu yang menjadi tujuan setiap
guru, termasuk guru PKn dalam mengaktualisasi kinerjanya pembelajaran, maka
dengan komitmen dari guru PKn itulah dimana apa yang diharapkan dalam kompetensi
pembelajaran PKn akan terwujud. Apabila kompetensi yang diharapkan tercapai, maka
jelaslah bahwa proses dan hasil belajar yang optimalpun tercapai. Maksudnya para
siswa/peserta didik/ sebagai warga negara akhirnya secara kuantitas dan secara kualitas
dapat dikatakan berhasil, sekaligus dalam konteks pembelajaran PKn, dimana siswa
memiliki kemampuan secara komprehensif dan menunjukkan warga negara yang
memiliki civic intelegensi, civic responsibility, dan warga negara yang memiliki civic
participation.
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MEMAKNAI LINGUISTIC TURN DAN NARRATIVE TURN DALAM
PEMIKIRAN POSTMODERNIS UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER
MASYARAKAT MADANI
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Abstrak
Makalah ini berbicara tentang makna dari kata linguistic turn dan narrative turn dalam
pemikiran postmodernis. Dalam penggunaannya sehari-hari, bahasa tidak dapat
dilepaskan dari sistem pemaknaan tertentu yang dipakai untuk berinteraksi dan
berkomunikasi antar sesama manusia untuk menunjuk suatu realitas. Sistem inilah
yang disebut tanda. Bahasa merupakan sistem pemaknaan sekumpulan tanda-tanda
yang didasarkan pada konvensi sosial yang digunakan untuk menunjukkan suatu
realitas tersebut. Kesadaran akan pentingnya peran bahasa mendorong berbagai
eksplorasi tentang pemaknaan dan penceritaan. Dalam bidang penceritaan, salah satu
fenomena yang menonjol adalah terjadinya linguistic turn dan narrative turn.
Bagaimana bahasa itu dapat digunakan dalam berkomunikasi, dan memunculkan
berbagai respon serta mampu menjadikan interaksi dan komunikasi ideal sehingga
menjadi penanda untuk membentuk karakter masyarakat madani.
Kata kunci: Linguistik turn, Narrative turn, Postmodernism
Pendahuluan
Bahasa merupakan suatu hal sangat utama di dalam kehidupan manusia,
bahasa juga menjadi penanda dari golongan atau kalangan mana manusia itu berasal.
Ferdinand de Saussure mengatakan tentang bahasa, pada prinsipnya merupakan
perangkat yang didasarkan pada konvensi sosial. Dalam penggunaannya sehari-hari,
bahasa tidak dapat dilepaskan dari sistem pemaknaan tertentu yang dipakai untuk
menunjuk suatu realitas. Sistem inilah yang disebut tanda. Oleh sebab itu, bahasa
bukanlah
sekedar
kata-kata,
melainkan
juga
sekumpulan
tanda
(http://choliz.blogspot.com/feeds/posts/default). Dari penjelasan tersebut, dapatlah
dipahami, bahwa bahasa adalah sebuah sistem pemaknaan atas sekumpulan tanda, yang
didasarkan pada konvensi sosial yang digunakan untuk menunjuk suatu realitas.
Pembahasan
Linguistic Turn
Secara singkat Linguistic turn dapat dijelaskan sebagai pergeseran dari
permasalahan kebenaran filosofis pengetahuan menjadi permasalahan bahasa atau
paling tidak tergantung pada bahasa. Maksudnya benar tidaknya suatu klaim, hanya
dapat diketahui setelah diungkapkan dan diuji dengan menggunakan bahasa. Rorty
menjelaskan bahwa permasalahan filosofis dapat dipecahkan atau tidak, selalu
dilakukan dengan menggunakan bahasa. (P.M.S. Hacker, 2005: 10)
Dari pengertian tentang linguistik turn, dapat dipahami bahwa kedudukan
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bahasa sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari tingkat anak-anak
sampai orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Tak terkecuali di
dunia ilmu pengetahuan. Bahasa memegang peran sentral, baik dalam memproduksi
maupun mengkritisi wacana yang bersaling silang dalam kehidupan manusia.
Kesadaran akan pentingnya peran bahasa mendorong berbagai eksplorasi tentang
pemaknaan dan penceritaan. Dalam pemaknaan, paling tidak empat model yang
mengemuka, yaitu semiotika, hermenetika, diskursus dan dekonstruksi. Di pihak lain,
dalam bidang penceritaan, salah satu fenomena yang menonjol adalah terjadinya
narrative turn.
Pada awal tahun 1970-an, dalam Ilmu sejarah Indonesia mulai dikenal genre
baru yang dinamakan neo scientific dengan Sartono Kartodirdjo sebagai pionernya.
Aliran itu menggunakan teori ilmu-ilmu sosial untuk mencari jawab mengapa suatu
peristiwa sejarah terjadi dan disajikan dengan model deskriptif analitis. Sartono
menempatkan deskriptif analitis-nya dalam oposisi biner dengan deskriptif narratif
yang ―hanya‖ menceritakan apa, siapa, kapan dan bagaimana suatu peristiwa sejarah
berlangsung. Dari sudut pandang ini, narrative turn adalah proses kembalinya
deskriptif narratif sebagai model penyajian peristiwa sejarah. Dengan kata lain,
narrative turn hendak menyatakan bahwa deskriptif narratif sangat baik, dan sangat
bermakna untuk menjelaskan fenomena historis. Bahkan sangat mungkin, bagi
pembaca historografi yang sebagian besar bukan sejarawan akan merasa lebih nikmat
dan bermakna dengan sajian model deskriptif narratif dari pada dekskriptif analitis.
Kritik bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah tanpa masyarakat menunjukkan neo
scientific nya Sartono School tidak memiliki kekayaan makna bagi masyarakat luas.
Narative Dan Story Telling
Saussure mengemukakan, Narative atau Narasi terhampar di hadapan kita
dalam beragam bentuk. Sedangkan Paul Ricoeur membedakan narasi berdasarkan
referensinya menjadi narasi fiksi (fictional narrative) dan narasi sejarah (histhorical
narrative). Sedangkan dari segi isi, narasi dibedakan antara story (isi/muatan cerita)
dan discourse (gaya cerita). Dalam narasi, story adalah "What" atau apa yang
dikisahkan, sedangan discourse adalah "Why" yaitu bagaimana kisah itu diceritakan
(http://www.blogger.com/favicon.ico). Karena struktur narasi yang seperti itu maka
narasi tidak cukup hanya disekap dalam ranah sastra. Narasi berserakan di setiap sudut
kehidupan dalam bentuk cerita, baik dikisahkan maupun diperankan, dituturkan
maupun dituliskan, dalam bentuk gambar baik yang bergerak maupun tidak, dalam
bentuk mitos, legenda, biografi, sejarah, novel, drama dan lain sebagainya.
Pola pikir juga dapat dibentuk melalui narasi. Kecenderungan pembentukan
pola pikir dan bahkan sikap hidup dengan cara melakukan tipifikasi atas narasi-narasi
yang terbaca, terdengar dan terlihat. Narasi telah menggerakkan kesadaran berjuta
manusia untuk bertindak berdasarkan intelegensi naratif yang kadang tidak mereka
sadari. Intelegensi yang lahir dan hadir dari perjumpaan dengan narasi-narasi lain di
luar diri manusia maupun narasi yang sudah mengendap dan terfigurasi menjadi
memori yang selalu menjadi referensi dalam berbagai pilihan sikap dan tindakan
Dengan demikian narative bukan sekedar dunia lain yang hanya cukup untuk
diceritakan (story telling).
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Sebagai bentuk penyajian, narrative sering disamakan dengan story telling.
Hal itu mungkin terjadi apabila narrative diartikan secara sempit hanya sebagai ―a
story as told by a narrator‖. Akan tetapi, pada umumnya dipahami bahwa narrative ―is
comprised of more than one event and/or states of affairs that are connected, are about
a unified subject, and are represented as being perspicuously ordered in time (the
ordering must be at least retrievable if not implicitly obvious). Dengan kata lain, dalam
narrative selalu ada tema dan urutan kejadian atau sequence.
Para penganut postmodernisme memaknai narrative secara lebih mendalam.
Model narrative dipandang lebih mampu mudah dipahami dan kaya makna. Hal itu
disebabkan dalam narrative, apabila dianalogikan dengan Indonesia awal abad XX,
penulis menggunakan bahasa melayu rakyat, sehingga tulisannya mampu
berkomunikasi secara intens dengan pembacanya. Selain itu, penulis juga bebas
menggunakan metafora dan berbagai perumpamaan yang akrab dalam hidup
keseharian pembacanya. Meski tidak secara eksplisit dinyatakan, kaum postmodernis
menempatkan model narrative sebagai lebih unggul dalam posisi biner dengan model
analytic yang menyukai gaya bahasa ilmiah dan teknis. Perbedaan dengan modernis,
dasar pemikiran bahwa kebenaran bersifat subyektif menjadikan postmodernis tidak
melegal-formalkan narrative sebagai model yang harus dipakai oleh kalangan
akademik. Dengan kata lain, gaya bahasa ilmiah, teknis dan sophisticated dari model
analytic tetap dapat digunakan.
Terdapat klaim Faucault: bahwa ―bahasa berarti mengendalikan "kekuasaan",
namun ‗kekuasaan‘ menurut Faucault bukan seperti yang dipahami secara tradisional
sebagai kemampuan mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mengikuti kehendak si
pemilik kekuasaan. Daya pikat atau pengaruh yang dimiliki seseorang atau lembaga
untuk memaksakan kehendaknya pada yang lain.sehingga kekuasaan dipandang
bersifat represif, koersif dan opresif. Bagi Foucault, kekuasaan sesungguhnya tidak
sesederhana seperti apa yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial selama ini.
Kekuasaan itu menyebar dimana-mana (power is omnipresent), meresap dalam
seluruh jalinan relasi-relasi sosial, kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu
melainkan bekerja, beroperasi dalam konstruksi pengetahuan, dalam perkembangan
ilmu dan pendirian-pendirian lembaga. Artinya, kekuasaan terdistribusi di semua relasi
sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bangun dan determinasi ekonomi pusat atau
menjadi karakter legal atau yudisia. Kekuasaan itu menyebar sebagai konsekuensi
pandangan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu atau negara.
Kekuasaan menyebar melalui ―seluruh struktur tindakan yang menekan dan
mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan, paksaan dan larangan,
Dengan demikian, kekuasaan bukanlah sebuah represi. Kekuasaan tidak unlocalised
karena ia tidak bertumpu pada negara, partai politik, kepemimpinan, melainkan
merupakan hubungan antar komunikasi, jaringan sosial, tatanan disiplin, meresap dan
melekat pada setiap perbedaan dan kehendak individu dan kelompok. Kekuasaan itu
beroperasi bukan dimiliki, kekuasaan itu strategi perkembangan sosial ketimbang alat
kekuatan. Foucault juga menyebutkan istilah ―micro pouvoirs‖ atau ―gugusan-gugusan
kekuasaan lokal yang tersebar‖ yaitu keluarga, pabrik, sekolah, rumah sakit, penjara,
birokrasi dan sebagainya. Melalui ―kaki tangan-kaki tangan inilah‖ kekuasaan itu
melakukan
reproduksi
dan
bekerja
dalam
setiap
lapisan
sosial.
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(http://choliz.blogspot.com/feeds/posts/default, juga dalam Sahal, 1999: 136-138).
Foucault memperlihatkan bagaimana wacana (pengetahuan) dan kekuasaan
bermain dalam rentang sejarah melalui karyanya yang berjudul History of Madness.
Foucault juga menjelaskan bahwa definisi tentang kegilaan selalu tergantung pada elite
dan pada komposisi elite itu sendiri. Melalui eksplorasi terhadap historisitas konsep
kegilaan dalam masyarakat Eropa sejak Abad Pertengahan sampai Jaman Modern, dia
menunjukkan bahwa kegilaan lebih merupakan penilaian para elite dari pada kenyataan
historis, sehingga pengertiannya dapat berubah dari waktu ke waktu.
Fenomena Post-Modernis
Post-modernisme menunjuk kepada suasana intelektual dan ekspresi
kebudayaan yang sedang mendominasi masyarakat kini. Sekonyong-konyong kita
sedang berpindah kepada sebuah era budaya baru, post-modernisme. Bukti-bukti awal
dari etos post-modernisme senantiasa negatif. Etos tersebut merupakan penolakan
terhadap pola pikir pencerahan yng melahirkan modernisme. Kita dapat melacak etos
post-modernisme dimana-mana dalam masyarakat kita. Yang terpenting, postmodernisme telah merasuk jiwa dan kesadaran generasi sekarang ini. Ini merupakan
perceraian radikal dengan pola pikir msa lalu.
Kesadaran post-modernisme telah melenyapkan optimisme ― kemajuan‖
(progress) dari pencerahan. Post-modernisme tidak mau mengambil sikap optimisme
dari masa lalu. Mereka menumbuhkan sikap pesimisme. Untuk pertama kalinya, anakanak pada masa kini berbeda keyajinan dengan orang tuanya. Mereka tidak percaya
bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Dari lubang yang besar di lapisan Ozon sampai
kepada kekerasan antar remaja, mereka menyaksikan permasalahan semakin besar.
Mereka tidak lagi percaya kalau manusia dapat menyelesaikan maslahnya dan
kehidupan mereka akan lebih baik daripada orang tua mereka.
Generasi post-modernisme yakni bahwa hidup di muka bumi bersifat rawan.
Mereka melihat bahwa model ―manusia menguasai alam‖ dari Francis Bacon harus
segera digantikan dengan sikap kooperatif dengan alam. Masa depan umat manusia
sedang di persimpangan jalan. Selain sikap pesimis, orang-orang post-modernisme
mempunyai konsep kebenaran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pemahaman
modern menghubungkan kebenaran dengan rasio sehingga rasio dan logika menjadi
tolak ukur kebenaran. Kaum post-modernisme meragukan konsep kebenaran universal
yang dibuktikan melalui usaha-usaha rasional. Mereka tidak mau menjadi rasio
sebagai tolak ukur kebenaran. Post-modernismemencari sesuatu yang lebih tinggi
daripada rasio. Mereka menemukan cara-cara nonrasial untuk mencari pengetahuan,
yaitu melalui emosi dan intuisi.
Keinginan mencari model kooperatif dan penghargaan kepada cara nonrasional
menciptakan sebuah dimensi holistik bagi kaum post-modernisme. Post-modernisme
dengan holismenya menolak cita-cita pencerahan, individu yang tidak berperasaan,
otonom, dan rasional. Orang-oarang post-modernisme tidak berusaha menjadi
individu-individu yang mengatur dirinya secara penuh, tetapi menjadi pribadi-pribadi
―setuhnya‖. Post-modernisme dengan holismenya mencakup integrasi seluruh dimensi
dari kehidupan pribadi-perasaan, intuisi, dan kognitif. Keutuhan juga mencakup
kesadaran akan lingkungan dari mana kita berasal. Tentu saja area ini mencakup
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―alam‖ (ekosistem), tetapi ia jug komunitas. Post-modernisme menegaskan bahwa
keberadan diri dapat dikenal dalam lingkup ketuhanan.
Karena setiap orang selalu termasuk dalam konteks komunitas tertentu, maka
memahami kebenaran haruslah bersama-sama. Keyakinan dan pemahaman kita akan
kebenaran, berakar kepada komunitas dimana kita berada. Mereka menolak konsep
pencerahan yang universal, supra-kultur, dan permanen. Mereka lebih suka melihat
kebenaran sebagai ekspresi dari komunitas tertentu. Mereka yakin bahwa kebenaran
adalah aturan-aturan dasar yang bertujuan bagi kesejahteran diri dan komunitas
bersama-sama. Dalam pengertian ini, kebenaran post-modernisme berhubungan
dengan komunitas. Karena ada banyak yang berbeda-beda. Banyak kaum postmodernisme percaya bahwa keanekaragaman kebenaran ini dapat hidup berdampingan
bersama-sama. Kesadaran post-modernisme menganut sikap relativisme dan
pluralisme.
Tentu saja, relativisme dan pluralisme bukanlah barang baru. Tetapi jenis
pluralisme dan relativisme dari post-modernisme ini berbeda. Relatif pluralisme dari
modernnisme bersifat individualistik: pilihan dan cita rasa pribadi diagung-agungkan.
Mottonya adalah ―setiap orang berhak mengeluarkan pendapatan. Sebaliknya postmodernisme menekankan kelompok. Kaum post-modernisme hidup dalam kelompokkelompok sosial yang memadai, dengan bahasa, keyakinan, dan nilai-nilainya
tersendiri. Akibatnya pluralisme dan relativisme post-modernisme menyempitkan
lingkup kebenaran menjadi ―lokal‖. Suatu kepercayaan dianggap benar hanya dalam
konteks komunitas yang meyakininya.
Karena itu ketika kaum post-modernisme memikirkan tentang kebenaran,
mereka tidak terlalu mementingkan pemikiran yang sistematis atau logis. Apa yang
dahulu dianggap tidak cocok, kaum post-modernisme dengan tenang mengawinkannya.
Mereka mengkombinasikan sistem-sistem kepercayan yang dulu dianggap saling
berbenturan, misalnya seorang kristen post-modernisme percaya kepada doktrindoktrin gereja sekaligus juga percaya kepada ajaran non-kristen seperti reinkarnasi.
Orang-orang post-modernisme tidak merasa perlu membuiktikan diri mereka benar dan
orang lain salah. Bagi mereka, masalah keyakinan/kepercayan adalah masalah konteks
sosial. Mereka menyimpulkan, ―apa yang benar untuk kami, mungkin saja salah bagi
anda‖ dan ―apa yang salah bagi kami, mungkin saja benar atau cocok dalam konteks
anda‖.
Televisi dan Penyebaran Budaya Post-Modernis
Teknologi pembuatan film memberikan dasar pijakan untuk budaya pop postmodernisme Namun televisi merupakan sarana yang lebih efisien untuk menyebarkan
etos post-modernisme ke seluruh lapisan masyarakat. Dilihat dari satu sisi, televisi
hanyalah saranan yang efektif untuk menantikan turunnya film dari bioskop ke televisi.
Banyak program televisi yang isinya hanya film-film, mulai dari yang pendek sampai
miniseri. Televisi adalah sebuah sarana yang digunakan oleh film-film untuk menyerbu
kehidupan sehari¬hari jutaan orang. Sejauh ini, televisi hanyalah perpanjangangan
tangan dari industri film. Tetapi lepas dari hubungan dengan film, televisi
memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Dalam banyak hal. televisi jauh lebih fleksibel
daripada film. Televisi melampaui film dengan menyajikan siaran langsung. Kamera
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televisi dapat menayangkan gambar kejadian langsung kepada pemirsa di seluruh
belahan dunia.
Kemampuan untuk menyiarkan secara langsung membuat orang percaya
bahwa televisi menyajikan peristiwa aktual yang benar-benar terjadi, tanpa adanya
penafsiran, edit, atau komentar. Karena inilah teievisi telah menjadi kriteria untuk
membedakan yang nyata clan tidak. Banyak pemirsa tidak menganggap penting
banyak hal. Tetapi jika CNN, Sixty Minutes menayangkannya, mereka akan segera
merasa hal tersebut penting. Segala sesuatu tidak penting jika tidak ditayangkan
televisi.
Televisi mampu menayangkan fakta secara langsung clan mampu
menyebutkan produksi¬produksi film. Kemampuan ganda demikian membuat televisi
memiliki kekuatan yang unik. la mampu mencampurkan "kebenaran" (apa yang orang
banyak anggap sebagai kejadian nyata) dengan "fiksi" (apa yang orang banyak anggap
sebagai khayalan yang tidak pernah terjadi dalam kenyataan). Film tidak dapat
melakukan ini. Televisi masa kini melakukan hal tersebut terus¬menerus. Ketika ada
siaran langsung, di tengah-tengah siaran itu selalu diputus oleh "pesan dari sponsor."
Televisi melampaui film untuk mewujudkan etos posmodernis. Televisi
komersil menyajikan berbagai gambar kepada permirsa. Berita sore akan menghantam
penonton dengan gambar-gambar yang tidak saling berhubungan: perang di suatu
daerah terpencil, pembunuhan di dekat rumah, ucapan clan seorang politikus, skandal
seks terbaru, penemuan ilmiah baru, berita olahraga. Campuran-campuran ini
disisipkan dengan Wan baterai yang tahan lama, sabun mandi yang lebih bersih, makan
pagi yang lebih sehat, dan liburan yang lebih menyenangkan. Dengan menampilkan
berbagai gambar tersebut (berita clan iklan), televisi menciptakan kesan bahwa berita
clan Wan sama pentingnya.
Siaran berita diikuti oleh program-program utama yang terlalu banyak untuk
menarik clan membuat pemirsa bertahan. Maka isi program¬program tersebut adalah
film laga, skandal. kekerasan, dan seks. Drama-drama malam hari mempunyai bobot
yang sama dengan berita sebelumnya. Dengan cara ini, televisi melenyapkan
perbedaan antara kebenaran dan fiksi, antara peristiwa yang benar¬benar memilukan
hati dan peristiwa sepele. Ini terjadi bukan hanya pada satu saluran televisi, tetapi
berpuluh bahkan ratusan saiuran yang berbeda-beda. Hanya dengan sebuah remote
control di tangan, seseorang dapat memilih apa pun yang ia suka, mulai dari berita
terbaru, pertandingan tinju, laporan ekonomi, film kuno, laporan cuaca, film komedi.
film dokumenter, dan sebagainya.
Dengan menawarkan begitu banyak campuran gambar, secara tidak sengaja
televisi menyejajarkan hal-hal yang tidak saling cocok. Televisi membutuhkan
kejelasan waktu dan tempat. Televisi mencampuradukkan masa lalu dan masa kini,
yang jauh dan yang dekat, segala sesuatunya di- bawa menjadi kini clan di sini, di
hadapan pemirsa televisi. Dengan cara ini, televisi memperlihatkan dua ciri khas
posmodernis: menghapus batas antara masa lalu dan masa kini, dan menempatkan
pemirsa dalam ketegangan terus-menerus. Banyak pengamat sosial menganggap
televisi sebagai cermin dari kondisi psikologis dan budaya posmodernis. Televisi
menyajikan begitu banyak gambar yang tidak berhubungan dengan realitas, gambargambar yang saling berinteraksi terus-menerus tanpa henti.
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Film dan televisi telah di persatukan oleh sebuah alat yang lebih baru komputer pribadi. Lenyapnya ego adalah tanda kemenangan posmodernis. Sang diri
diubahkan menjadi sebuah tampilan kosong yang berisi kebudayaan yang telah jenuh
namun hiperteknis. Munculnya "monitor" - layar bioskop, layar kaca televisi ataupun
monitor computer, melenyapkan perbedaan antara diri sebagai subjek dan dunia
sebagai objek. "Monitor" bukan sekadar objek di luar diri kita yang kita sedang lihat.
Yang terjadi dalam monitor bukan sesuatu kejadian di luar sana dan diri kita di sini.
"Monitor" membawa kita ke dunia luar sama seperti dunia luar masuk ke dalam diri
kita. Yang terjadi dalam televisi merupakan manifestasi diri kita, yang terjadi dalani din
kita adalah penjelmaan televisi. Televisi telah menjadi sebuah wujud nyata dari jiwa
kita. Hidup dalam era posmodernis berarti hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh
berbagai gambar yang bercampur-aduk. Dunia televisi memecahkan gambar-gambar
menjadi potongan-potongan dan Kaum posmodernis tetap yakin bahwa itu hanyalah
campuran gambar-gambar.
Masyarakat Madani
Masyarakat madani adalah masyarakat kota di mana masyarakatnya
merupakan masyarakat yang beradab. Masyarakat madani menjadi impian bagi setiap
orang. Masyarakat madani diharapkan mampu diwujudkan dalam membangun,
menjalankan serta memaknai kehidupan ini. Masyarakat madani adalah masyarakat
yang tahu akan kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat, sehingga dalam
masyarakat tersebut akan tercipta kehidupan yang harmonis. Di samping menjunjung
tinggi hak asasi manusia, masyarakat madani merupakan masyarakat bermoral yang
menjamin keseimbangan antara kehidupan individu dan masyarakatnya.
Adakah sulit untuk mewujudkan masyarakat madani? Bagaimana dengan
masyarakat Indonesia? Mampukan masyarakat Indonesia menjadi sebuah masyarakat
madani yang memiliki peradaban tinggi?. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih
sangat sukar untuk menjadi sebuah masyarakat madani jika karakternya masih seperti
kondisi saat ini. Rendahnya pendidikan politik dan kewarganegaraan pada masyarakat,
memunculkan karakter yang tidak kondusif utnuk menajdi sebuah masayarakat
amdani. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepedulian yang rendah serta rasa
nasionalisme yang masih sebatas euforia. Situasi dan kondisi ini hambatan, dan ujian
bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat madani. Maka secara kontinu
mendidik masyarakat Indonesia agar lebih melek politik dan memiliki sense of
belonging tinggi terhadap bangsa dan negara ini adalah sebuah keharusan, sehingga
masyarakat madani dengan berbagai karakteristiknya seperti 1) Free public sphere, 2)
Demokrasi, 3) Toleransi, 4) Pluralisme, 5) keadilan sosial (social Justice) 6) Partisipasi
sosial, 7) Supremasi hukum, dll. dapat terwujud dalam masyarakat Indonesia.
Simpulan
Linguistic turn dan narrative turn menjadi suatu yang utama dalam kehidupan
manusia. Dari pengertian tentang linguistik turn, dapat dipahami bahwa kedudukan
bahasa sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari tingkat anak-anak
sampai orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Tak terkecuali di
dunia ilmu pengetahuan. Bahasa memegang peran sentral, baik dalam memproduksi
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maupun mengkritisi wacana yang bersaling silang dalam kehidupan manusia.
Kesadaran akan pentingnya peran bahasa mendorong berbagai eksplorasi tentang
pemaknaan dan penceritaan. Dalam pemaknaan, paling tidak empat model yang
mengemuka, yaitu semiotika, hermenetika, diskursus dan dekonstruksi. Di pihak lain,
dalam bidang penceritaan, salah satu fenomena yang menonjol adalah terjadinya
narrative turn.
Di era posmodernis di mana sikap kritis, optimis, dan cerdas, menantang, dan
menyelenggarakan kapasitas pikiran clan memberi modal berpikir kritis menjadikan
bahsa menjadi lebih penting untuk melakukan interaksi dan komunikasi antar
sesamanya. Menekankan pada etika hubungan antar aktivis dengan masyarakat desain
Kritik post-modernisme sangat kuat dan berakar serta membuat arsitekur modern sadar.
Dan ini dirangkum dalam 3 tema teori kritis yang muncul pada pertengahan 1990-an
yaitu feminisme dan masalah badan dalam arsitektur, estetika indah kontemporer, dan
etika lingkungan. Maka linguistic turn dan narrative turn dalam posmodernis adalah
suatu yang harus mendapatkan perhatian penting untuk mencapai keharmonisan dalam
kehidupan manusia.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahasa menjadi
poin penting untuk melakukan inteaksi dan komunikasi. Peradaban sebuah bangsa
dapat dilihat dari masayarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan
bahasa menjadi salah satu penandanya. Masyarakat madani sebagai masyakarat kota
yang beradab dengan berbagai karakteristiknya, diharapkan segera terwujud dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan
ketentraman, serta kesejahteraan kepada bangsanya seperti yang tertera dalam tujuan
nasional negara Indonesia.
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Abstrak
Warganegara perlu memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman global untuk
menghadapi perubahan di berbagai belahan dunia yang terjadi sangat cepat.
Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dan strategis dalam
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman global peserta didik di sekolah.
Pendidikan kewarganegaraan di sekolah harus diubah dari mainstream pengetahuan
akademik menuju pengetahuan akademik transformatif. Pendidikan kewarganegaraan
transformatif membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu
global, budaya, lembaga dan sistem internasional. Kurikulum pendidikan
kewarganegaraan perlu dikembangkan agar memuat unsur pengetahuan dan
pemahaman global, keterampilan warganegara global, serta nilai dan sikap
warganegara global.
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif, Wawasan Global,
Peserta Didik.
Pendahuluan
Pendidikan kewarganegaraan, khususnya di persekolahan, tidak hanya
bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang hak dan
kewajiban sebagai warga negara. Lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan harus
mampu mengembangkan peserta didik di sekolah menjadi warga negara yang baik dan
cerdas (smart and good citizen). Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan pendidikan
kewarganegaraan tidak sekadar membentuk warganegara yang baik dalam konteks
nasional, melainkan juga dalam konteks global. Dinamika perkembangan di abad ke21, menuntut konsepsi yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan.
Di era global abad ke-21, tujuan pendidikan kewarganegaraan harus dimaknai
lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mendidik peserta didik secara
efektif agar menjadi warga negara yang dapat menjalankan fungsinya sebagai warga
negara dengan baik. Agar tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di
abad ke-21 dapat tercapai dengan baik, perlu ada perubahan mainstream dari
pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif. Pendidikan
kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran di sekolah yang hanya
mengembangkan kemampuan akademik, melainkan sebagai mata pelajaran yang dapat
mengembangkan kemampuan dan keterampilan sosial sebagai warga negara.
Peserta didik di sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah, perlu
dibekali dengan berbagai kemampuan dan pengetahuan agar dapat berperan aktif
1
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dalam percaturan dunia global. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis
dalam membangun wawasan global peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan harus
dikembangkan ke arah pendidikan kewarganegaraan transformatif agar mampu
membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global,
budaya, lembaga dan sistem internasional. Pendidikan kewarganegaraan transformatif
mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik
di sekolah siap untuk mengambil peran sebagai warga global dewasa dan bertanggung
jawab.
Pembahasan
Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif
Pendidikan kewarganegaraan transformatif dikembangkan atas dasar bahwa
pengetahuan yang mendasari konstruksi pendidikan kewarganegaraan harus bergeser
dari mainstream pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif.
Pendidikan kewarganegaraan di sekolah harus dikembangkan agar mampu membekali
peserta didik dengan pemahaman global yang memadai. Alasan ini sejalan dengan
pendapat Banks (2008: 135) yang menyatakan perlu ada konsepsi ulang terhadap
pendidikan kewarganegaraan di abad ke-21. Pendidikan kewarganegaraan yang
dikembangkan di era abad ke-21 harus mampu secara efektif mendidik peserta didik
menjadi warga negara yang dapat menjalankan fungsi sebagai warga negara dengan
baik.
Salah satu tujuan penting dari pendidikan kewarganegaraan transformatif
adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia sebagai warga negara global yang
efektif. Pendidikan kewarganegaraan transformatif mengakui keragaman identitas
budaya yang dimiliki peserta didik. Hal ini berakar pada pengetahuan akademis
transformatif dan memungkinkan peserta didik memperoleh informasi, keterampilan,
dan nilai-nilai yang diperlukan untuk melawan ketidaksetaraan dalam masyarakat,
bangsa, dan dunia. Selain itu, untuk mengembangkan nilai-nilai dan perspektif
kosmopolitan dan mengambil tindakan menciptakan keadilan dalam komunitas
masyarakat multikultural demokratis. Kondisi semacam ini, mendorong keterampilan
berpikir kritis yang disebut oleh DeJaeghere sebagai pendidikan kewarganegaraan
kritis (Banks, 2008: 135).
Tujuan pendidikan kewarganegaraan transformatif tidak sekadar membentuk
warga negara yang baik dalam konteks nasional, melainkan juga menjadi warga negara
yang baik dalam konteks global. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat
di abad ke-21, menuntut konsepsi yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan
kewarganegaraan. Menurut Banks (2008: 135) perlu ada reformasi terhadap konsepsi
pendidikan kewarganegaraan di era global abad ke-21. Pendidikan kewarganegaraan di
abad ke-21 harus mampu mendidik peserta didik di sekolah secara efektif agar menjadi
warga negara yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Pendidikan kewarganegaraan transformatif perlu diterapkan di sekolah agar
siswa mampu mengklarifikasi dan merefleksikan budaya nasional, regional, dan
identifikasi global serta memahami bagaimana identitas tersebut saling terkait dan
dibangun. Pendidikan kewarganegaraan transformatif berakar pada pengetahuan
akademis transformatif dan memungkinkan siswa untuk memperoleh informasi,
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keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk melawan ketimpangan dalam
masyarakat, bangsa, dan dunia. Selain itu, membantu siswa dalam mengembangkan
kemampuan untuk mengambil keputusan dan keterampilan dalam aksi sosial yang
diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dalam
masyarakat.
Pendidikan kewarganegaraan transformatif dapat dikembangkan di sekolah dan
kelas. Peserta didik dikembangkan kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan,
nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang disebut
Banks (2008: 136) sebagai deep citizen. Lebih lanjut, Banks mengembangkan sebuah
tipologi yang dirancang untuk membantu pendidik mengkonseptualisasi cara untuk
membantu peserta didik memperoleh kewarganegaraan yang lebih ―mendalam‖, yakni
terdiri dari empat kategori kewarganegaraan. Keempat kategori ini dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Legal Citizenship
Merupakan tingkat kewarganegaraan yang paling dangkal. Tipologi ini berlaku
untuk warga negara yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara-bangsa
dan memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu tetapi tidak berpartisipasi dalam sistem
politik. Dengan kata lain, ia menjadi warga negara yang pasif.
2. Minimal Citizenship
Tipologi ini untuk menyebut warga negara yang sah dan ikut dalam dalam
pemilihan lokal dan nasional. Warga negara dalam tipologi ini menjadi warga negara
yang terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Partisipasi yang dilakukan oleh
warga negara dalam bentuk yang masih konvensional. Artinya, menentukan pilihan
terhadap pemimpin terbatas pada sekadar berpartisipasi sebagai warga negara tanpa
dilandasi argumentasi rasional terhadap pilihan mereka.
3. Active Citizenship
Tipologi ini sudah lebih berkembang dari tipologi sebelumnya. Warga negara
melibatkan diri secara aktif tidak hanya sebatas dalam pemungutan suara untuk
menentukan pemimpim mereka. Warga negara yang aktif dapat berpartisipasi dalam
berbagai aksi, seperti demonstrasi atau membuat opini publik mengenai isu-isu yang
berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan warga negara
yang aktif dirancang untuk mendukung dan menjaga struktur sosial dan politik.
4. Transformative Citizenship
Kewarganegaraan transformatif melibatkan tindakan warga negara yang
dirancang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral serta cita-cita
melampaui hukum dan kebiasaan yang berlaku pada suatu negara. Warga negara
transformatif melakukan tindakan untuk mempromosikan keadilan sosial. Warga
negara transformatif adalah mereka yang mampu berpartisipasi secara aktif dengan
landasan argumentasi yang rasional, memiliki pemikiran yang kritis, dan berani
menyuarakan kebenaran.
Urgensi Perspektif Global Bagi Peserta Didik Di Sekolah
Di era global, dunia mengalami perubahan begitu cepat. Hampir semua aspek
kehidupan sangat mudah mengalami perubahan. Agar tidak tertinggal informasi
tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, diperlukan wawasan atau
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pandangan tentang masalah-masalah yang mendunia. Kemudian muncul istilah
―perspektif global‖ dalam kajian di dunia pendidikan. Kata ―perspektif‖ dalam bahasa
Inggris ditulis “perspective”. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary Seventh
Edition (Hornby, 2005: 1128) kata “perspective” memiliki arti “a way of thinking
about something”. Kata ini memiliki sinonim “viewpoint” yang berarti “a way of
thinking about a subject”. Sedangkan kata ―global‖ ditulis sama dalam bahasa Inggris,
“global” yang memiliki arti “covering or affecting the whole world” (Hornby, 2005:
659).
Dalam berbagai literatur asing, terutama yang berbahasa Inggris, ―perspektif
global‖ sering ditulis dengan istilah “global perspective”. Robert Hanvey (1982: 5)
seperti dikutip Wahab & Sapriya (2011: 238) menyatakan “...a global perspective is
not a quantum, something you either have or don’t have”. Perspektif global bukanlah
suatu kuantum, melainkan sesuatu yang anda miliki atau belum dimiliki. Perspektif
global merupakan suatu paduan dari banyak hal dan individu yang mungkin memiliki
kekayaan dalam hal tertentu tetapi kekurangan dalam hal yang lain.
Definisi lain perspektif global didefinisikan oleh National Council for
Accreditation of Teacher Education (NCATE) Amerika Serikat (Merryfield, 1997: 5),
yang mendefinisikan perspektif global sebagai “the viewpoint that accepts the
interdependency of nations and peoples and the interlinkage of political, economic,
ecological, and social issues of a transnational and global nature”. Perspektif global
dalam pendidikan, bertujuan untuk mensosialisasikan sekelompok orang sehingga
unsur-unsur dalam perspektif global itu dapat dipahami oleh kelompok orang tersebut.
Perspektif global merupakan suatu variabel yang dimiliki oleh penduduk tertentu
dengan ciri-ciri tertentu menurut kapasitas, kecenderungan, dan sikap dari anggota
kelompok. Perspektif global yang dimiliki masing-masing penduduk dalam suatu
kelompok dapat berbeda-beda, meskipun variabel tersebut telah sampai dan diterima
oleh kelompok.
Agar perspektif global dapat sampai dan dimiliki oleh setiap anggota dari suatu
kelompok, maka lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis. Guru di sekolah
perlu mempersiapkan diri untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk
mengajar (1) mengapresiasi perbedaan dan persamaan budaya termasuk cara-cara
mengajar keragaman dan kesadaran akan perspektif; (2) dunia sebagai suatu sistem dan
konsep saling ketergantungan dan saling terkait; dan (3) bagaimana keberadaan siswa
yang ada pada suatu tempat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan orang dan
organisasi global di seluruh dunia (Merryfield, 1997: 5). Dengan demikian, untuk
menghadapi perubahan global, guru perlu memiliki kompetensi global. Kompetensi ini
perlu diperluas, bukan hanya dalam skala lokal tapi juga berskala global.
Perspektif global memiliki beberapa dimensi penting yang harus dipahami oleh
setiap warga negara. Menurut Hanvey (Wahab & Sapriya, 2011: 239-242) ada lima
dimensi perspektif global. Kelima dimensi ini menunjukkan perlunya kesadaran
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Lima dimensi perspektif global
itu antara lain: (1) kesadaran perspektif, yang menggambarkan perlunya kesadaran atau
pengakuan dari individu bahwa sebagian individu di muka bumi memiliki pandangan
global yang berbeda, (2) kesadaran tentang kondisi planet bumi, yang menunjukkan
perlu adanya kesadaran akan kondisi bumi dan pembangunan, termasuk kondisi dan
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kecenderungan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan, (3) kesadaran
antarbudaya, yang menggambarkan adanya kesadaran tentang keragaman pemikiran
yang dimiliki oleh manusia, (4) pengetahuan dinamika global, yang menunjukkan
suatu pemahaman yang sederhana mengenai ciri dan mekanisme kunci tentang sistem
planet bumi dengan penekanan pada sejumlah teori dan konsep yang mampu
meningkatkan kesadaran bersama tentang perubahan yang terjadi di dunia, dan (5)
kesadaran pilihan manusia, yang menggambarkan sejumlah kesadaran terhadap
masalah-masalah pilihan yang dihadapi individu, bangsa, dan manusia sebagai
kesadaran perlunya pengetahuan sistem global di masa depan.
Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di belahan planet bumi
menuntut setiap warga negara untuk terus mengembangkan wawasan global. Dalam
sebuah sistem yang bersifat global, struktur dan proses saling memiliki keterkaitan
yang erat. Aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara tertentu tidak hanya bersangkut
paut dengan struktur dan proses internal dalam dimensi politik, sosial dan ekonomi,
tetapi juga berkaitan dengan persepsinya tentang tempat dan perannya di dalam sistem
global. Munculnya isu-isu global tidak terlepas dari aktivitas tersebut yang terus
menerus dilakukan oleh negara-negara di dunia.
Menurut Easton (Winarno, 2011: 18-19) ada empat indikator yang membuat
isu menjadi global. Pertama, isu memperoleh perhatian dari para elit pembuat
kebijakan dan sejumlah besar pemerintah dari suatu negara. Kedua, isu memperoleh
liputan secara terus menerus dalam pers dunia, seperti surat kabar dan majalah, siaran
radio, dan tayangan televisi. Ketiga, isu menjadi subjek studi, penelitian, perdebatan
secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok ahli dan para ilmuwan di
seluruh dunia. Keempat, isu tampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang
agenda organisasi-organisasi internasional. Munculnya isu-isu global kontemporer,
memerlukan perhatian khusus dari setiap negara di dunia. Melalui proses globalisasi,
isu-isu itu terus berkembang dan berpengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi di
dunia.
Di bidang pendidikan, globalisasi berdampak pada adanya tuntutan untuk
melakukan perubahan dalam pembelajaran di sekolah. The American Association of
Colleges for Teacher Education (AACTE, 1994) seperti dikutip Wahab dan Sapriya
(2011: 245-246) menyatakan bahwa “globalization is said to necessitate changes in
teaching, such as more attention to diverse and universal human values, global
systems, global issues, involvement of different kinds of world actors, and global
history”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya globalisasi mengharuskan
perubahan dalam strategi dan metode mengajar yang dilakukan para guru di sekolah.
Perubahan itu antara lain dengan memperhatikan keragaman dan nilai-nilai manusia
yang bersifat universal, sistem dan isu-isu global serta keterkaitan dengan masyarakat
dunia dan sejarah global. Dengan demikian, diperlukan pengembangan kemampuan
atau kompetensi guru untuk memperluas pemahaman dan wawasan tentang dunia atau
perspektif global. Guru harus memiliki pandangan yang luas melintasi batas-batas
wilayah negaranya sendiri. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk mengembangkan kompetensi dan memahami persoalanpersoalan global.
Pendidikan kewarganegaraan di sekolah perlu mengembangkan materi
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pendidikan global yang mampu membekali siswa berbagai kemampuan dan
keterampilan untuk mengahadapi perubahan global. Menurut Kniep (Wahab & Sapriya,
2011: 247) materi atau isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan
kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai suatu
masyarakat global. Lebih lanjut, Kniep memperkenalkan ruang lingkup kajian yang
dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global. Ada empat unsur penting yang
harus dipelajari siswa dalam kajian pendidikan global, yakni (1) kajian tentang nilai
manusia, (2) kajian tentang sistem global, (3) kajian tentang masalah-masalah dan isuisu global, dan (4) kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan
antarorang, budaya, dan bangsa. Keempat unsur kajian ini dapat dikembangkan ke
dalam bagian-bagian yang lebih spesifik dan terinci.
Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Wawasan
Global Peserta Didik
Kurikulum pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan agar mampu
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman global. Kurikulum
pendidikan kewarganegaraan global dikembangkan dengan memperhatikan berbagai
aspek penting. Menurut Oxfam (2006: 4) ada beberapa elemen kunci untuk
mengembangkan pendidikan kewarganegaraan global. Elemen-elemen yang
dikembangkan merupakan kunci utama untuk membangun warganegara global yang
bertanggungjawab.
Elemen kunci warganegara global yang bertanggungjawab antara lain:
pengetahuan dan pemahaman (knowledge and understanding), keterampilan (skills),
serta nilai dan sikap (values and Attitudes). Ketiga elemen kunci ini dijadikan sebagai
landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan berwawasan
global. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan pengetahuan
dan pemahaman global yang dikembangkan Oxfam diperuntukkan bagi peserta didik
dari usia pra sekolah (dibawah lima tahun) sampai usia sembilan belas tahun.
Elemen kunci untuk mengembangkan warganegara global yang
bertanggungjawab dapat dirinci menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik.
Warganegara global yang bertanggungjawab dapat dibentuk sejak usia dini. Melalui
pembelajaran kewarganegaraan global, siswa belajar untuk menjadi warganegara
global yang memiliki kompetensi global. Bagain-bagian yang lebih terinci dari tiga
elemen kunci untuk mengembangkan warganegara global antara lain sebagai berikut.
1. Pengetahuan dan pemahaman global
Pengetahuan dan pemahaman global sangat penting bagi warganegara global yang
bertanggungjawab. Pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam
pendidikan kewarganegaraan global meliputi beberapa hal penting sebagai berikut.
a. Keadilan sosial dan kesetaraan.
b. Keberagaman.
c. Globalisasi dan saling ketergantungan.
d. Pembangunan berkelanjutan.
e. Perdamaian dan konflik.
2. Keterampilan warganegara global
Warganegara global perlu memiliki berbagai keterampilan agar dapat berperan
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secara efektif dalam kehidupan global. Keterampilan-keterampilan yang
dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan global, antara lain
meliputi hal-hal penting sebagai berikut.
a. Berpikir kritis.
b. Kemampuan berpendapat secara efektif.
c. Kemampuan untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan.
d. Menghormati orang dan sesuatu yang lain.
e. Kerjasama dan resolusi konflik.
3. Nilai dan sikap warganegara global
Nilai dan sikap dikembangkan untuk membentuk warganegara global yang
berkarakter baik. Warganegara global yang akan dibentuk melalui pendidikan
kewarganegaraan global, tidak hanya cerdas dan terampil, melainkan juga
berkarakter baik. Nilai dan sikap yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan
kewarganegaraan global, antara lain meliputi hal-hal sebagai penting berikut.
a. Rasa identitas da harga diri.
b. Empati.
c. Komitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan.
d. Nilai dan menghormati keragaman.
e. Kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan
berkelanjutan.
f. Keyakinan bahwa orang dapat menciptakan perbedaan.
Unsur-unsur dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk
mengembangkan wawasan global warganegara yang telah dijelaskan, dapat diuraikan
lebih rinci disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Setiap tahap
perkembangan peserta didik memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, dalam
pengembangan materi pendidikan kewarganegaraan global perlu memperhatikan aspek
perkembangan peserta didik. Jika masing-masing elemen kunci kewarganegaraan
global dirinci menjadi uraian kurikulum secara lebih khusus sesuai dengan umur dan
karakteristik peserta didik, maka akan terlihat seperti tabel berikut.
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Tabel 1.
Pengetahuan dan Pemahaman Global dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Global
Knowledge and
Understanding

Socialy
and equity

Early Years
Under 5s
 What is
fair/unfai
 What is right
justice
and wrong

Diversity

Globalisation
and
interdependence

 Awareness
of
others
in
relation to self
 Awareness
of
similarities and
differences
between people

 Sense
of
immediate and
local
environment
 Awareness
of
different places

Ages 5-7

Ages 7-11

Ages 11-14

Ages 14-16

 Awareness
of  Fairness
 Inequalities within  Causes
of
rich and poor
between groups
and
between poverty
societies
 Causes
and
 Different views
effects
of  Basic rights and on
the
inequality
responsibilities
eradication of
poverty
 Role as global
citizen
 Greater
 Contribution
 Understanding of  Deeper
awareness of
of
different
issues
of
understanding
similarities
cultures,
diversity
of different
and
values
and
cultures and
differences
beliefs to uor
societies
between
lives
people
 Nature
of
prejudice and
ways
to
combat it
 Sense of the  Trade between  Awareness
of  Power
wider world
countries
interdependence
relationships
North/South
 Links
and  Fair trade
 Awareness of our
connections
political systems  World
between
and others
economic and
different
political
places
systems
 Ethical
consumerisms
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Ages 16-19
 Understanding of
global debates

 Deeper
understanding of
different
cultures
and
societies

 Complexity of
global issues

Sustainable
development

 Living
things  Our impact on
and their needs
the
environment
 How to take
care of things
 Awareness of
the past and
 Sense of the
the future
nature

Our actions have  Conflicts past
consequenccces
and present in
our society and
others
 Causes
of
conflict
and
conflict
resolutionpersonal level

Peace and
conflict

 Relationship
between
people
and
environment
 Awareness of
finite
resources
 Our potential
to
change
things
 Causes
of
conflict
 Impact
of
conflict
 Strategies
for
tackling conflict
and for conflict
prevention

 Different views of  Global
 Understanding
economic
and
imperative of
of key issues of
social
sustainable
Agenda 21
development,
development
 Lifestyles for a
locally
and  Lifestyle for a
sustainable
globally
sustainable
world
 Understanding the
world
concepts
of
possible
and
preferable futures
 Causes and effects  Conditions
 Complexity
of
of conflict, locally
conducive to
conflict issues and
and globally
peace
conflict resoltuion
 Relationship
between
conflict
and peace

Sumber: Diolah dari Oxfam (2006: 5)
Tabel 2.
Keterampilan Warganegara Global dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Global
Early Years
Under 5s
 Listening to others
 Asking questions

Skills

Critical
thinking
Ability
argue

to

 Expressing a view

Ages 5-7
 Looking
at
different viewpoint
 Developing
an
enquiring mind
 Beginning to state
an opinion based

Ages 7-11

Ages 11-14

Ages 14-16

Ages 16-19

 Detecting
bias,
opinion
and
stereotypes
 Asessing different
viewpoints
 Finding
and
selecting evidence

 Media literacy
 Making informed
decisions

 Critically
analysing
information
 Making ethical
judgements
 Arguing
rationally
and

 Handling
contentious and
complex issues
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 Learning
to
develop/change

 Political literacy
 Participacing in

on evidence

effectively

Ability
to
challenge
injustice and
inequalities

Respect
people
things

for
and

Co-operation
and
conflict
resolution

 Beginning
to
identify unfairness
and take appropriate
action
 Starting to take care
of things-animate
and inanimate
 Starting to think of
others
 Co-operating
 Sharing
 Starting to look at
resolving arguments
peacefully
 Starting
to
participate

 Beginning
to
present a reasoned
case

position through
reasoned
argument

persuasively
from
an
informed
position
 Selecting
appropriate
action to take
against
inequality
 Following
a
personal
lifestyle for a
sustainable
world

 Beginning
to  Recognising
and  Starting
to
identify
starting
to
challenge
unfairness
and
challenge
viewpoints which
take appropriate
unfairness
perpetuate
action
inequality
 Empathising and  Making
choices  Growing ability to
responding to the
and recognising the
take
care
of
needs of others
consequences
of
things-animate
choices
and inanimate
 Making
links
between our lives
and the lives of
others
 Tact and diplomacy  Accepting and acting  Negotiation

on group decisions
 Involving/including

society and others  compromising

Negotiation
Mediation

relevant political
processes
 Campaigning
for a more just
and
equitable
world
 Following
a
personal lifestyle
for a sustainable
world

 Negotiation
 Conflict resolution

Sumber: Diolah dari Oxfam (2006: 6)
Tabel 3.
Nilai dan Sikap Warganegara Global dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Global
Values
attitudes

and

Sense of identity
and self-esteem

Early Years
Under 5s
A sense of identity
and self-worth

Ages 5-7
Awareness of and
pride in individuality

Ages 7-11
Sense
importance
individual
worth
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of
of

Ages 11-14

Ages 14-16

Ages 16-19

Open-mindedness

Open-mindedness

 Openmindedness

Empathy
and
sense of common
humanity

 Concern for others
in
immediate
circle

 Interest in and
concern for others
in wider sphere

 Sense of fair play

 Sense of personal
indignation
 Willingness
to
speak up for others

Commitment to
social justice and
equity

Value and respect
for diversity

Concern for the
environment and
commitment
to
sustainable
developmet

Belief that people
can
make
a
difference

 Empathy
towards others
locally
and
globally
 Growing
interest
in
world events
 Sense of justice

 Compassion
 Sensitivity to the
needs and rights
of others
 Concern
for
injustice
and
inequality
 Willingness
to
take
action
against inequity
 Respecting
the
rights of all to
have a point of
view

 Sense
of
common
humanity
and
common needs
 Commitment to
social justice and
equity

 Positive attitude  Valuing others as  Growing

towards difference
equal and different
respect
for
and diversity
difference and
 Willingness
to
diversity
learn from the
experiences
of
others
 Appreciation
of  Concern for the wider  Sense
of  Concerns about the 
own environment
environment
responsibility for
effects
of
our
and living things
lifestyles on people
 Beginning to value the environment
and the use of
and
the
 Sense of wonder
resources
environment
and curiosity

 Willingness to care resources
for
the
environment
 Willingnes
to  Awareness that our  Belief that things  Willingness to take 
admit to and learn
actions
have can be better and
a stand on global
from mistakes
consequences
that individuals
issues
make
a
 Willingness to co- can
operate
and difference
participate

Sumber: Diolah dari Oxfam (2006: 7)
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Valuing
all
people as equal
and different

 Sense
of
individual and
collective
responsibility
 Commitment to
the eradication
of poverty

 Valuing
all
people as equal
and different

Concern for the  Commitment to
future of the
sustainable
planet and future
development
generations
Commitment to a
lifestyle for a
sustainable world
Willingness
to  Willingness
to
work towards a
work towards a
more equitable
more
equitable
future
future

Simpulan
Pendidikan kewarganegaraan transformatif perlu dikembangkan di sekolah
untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman
kewarganegaraan, khususnya pengembangan wawasan global warganegara. Di era
global abad ke-21 perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia terjadi dengan
begitu cepat. Warganegara global harus mampu menghadapi perubahan-perubahan
global yang terjadi sangat cepat dengan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang
dunia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di sekolah
harus diubah, dari sekadar memberikan pengetahuan akademik menuju pengembangan
pendidikan kewarganegaraan transformatif yang memberikan bekal kepada peserta
didik dengan berbagai kemampuan dan keterampilan sosial sebagai warga negara, baik
dalam skala lokal, nasional, maupun global.
Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah perlu dikembangkan agar
mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pemahaman global,
memiliki keterampilan sebagai warga negara global, dan memiliki sikap sebagai warga
negara global. Melalui pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan global
di sekolah, diharapkan peserta didik akan bertambah luas wawasannya dan mampu
berperan aktif dalam pergaulan global. Guru sangat berperan penting dalam
mengembangkan dan mengimplementasikan muatan kurikulum pendidikan
kewarganegaraan global. Oleh karena itu, kompetensi guru perlu terus ditingkatan dan
dikembangkan, khususnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman global.
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UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA YANG BERPANCASILA
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh.
Marintan Lasrida Sitorus, SH. MH1
Abstrak
Sejak terjadinya krisis multidimensional dalam negeri, muncul ancaman serius
terhadap persatuan bangsa dan kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa dan
bernegara yaitu maraknya konflik sosial berkepanjangan, kurangnya sopan santun dan
budi luhur pergaulan sosial, lemahnya kejujuran dan sikap amanah, ketidakadilan di
bidang ekonomi,
pengabaian terhadap ketentuan hukum, tingginya intensitas
perumusan kebijakan nasional, ditambah dengan faktor ekstern karena datangnya era
globaliasi dan liberalisasi dengan ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK
berakibat kemajuan di bidang informatika yang menyebabkan batas antar negara
menjadi kabur (a borderless state). Upaya pemberdayaan identitas nasional yang
berakibat terbangunnya karakter bangsa dapat dilakukan melalui revitalisasi nilai-nilai
Pancasila, penyelenggaraan mata pelajaran/mata kuliah pengembangan kepribadian
dalam kerangka kurikulum sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia, dan tidak kurang
pentingnya melalui pengaturan dan penegakan peraturan hukum positif sebagai sarana
mengubah masyarakat sesuai yang diinginkan yaitu bangsa yang memiliki karakter :
beriman dan takwa, jujur, cerdas, peduli, tanggungjawab, disiplin, beretika dan
bermoral, toleransi, saling menghormati dan menghargai, kebangsaan, gotong
royong/kerja sama, patriotisme, musyawarah, mondial, kerja keras dan berkeadilan.
Strategis pembangunan karakter ini dapat dilakukan dengan penanaman kebiasaan
yang baik yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat kemudian
meluas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mempraktekkannya dapat
dilakukan memalui proses pembelajaran, pengalaman dalam menghadapi tantangan,
hambatan, tantangan ancaman, gangguan, dalam pembangunan bangsa dan negara.
Membangun karakter akan menghasilkan jiwa yang kuat, visi yang jauh ke depan,
jernih, inspiratif, kreatif dengan usaha keras untuk meraih kesuksesan akhirnya tercapai
tujuan negara adil, makmur dan sejahtera.
Kata Kunci : Karakter Bangsa, Nilai-nilai Pancasila, Pengembangan Kepribadian.

Pendahuluan
Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini menghadapkan kita pada
suatu keprihatinan dan sekaligus mengundang kita untukikut bertanggungjawab atas
mosaik Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas
jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan
keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar merupakan tamsilan, bahwasannya
bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai ―het zachste volk ter aarde‖ dalam
pergaulan bangsa, kini sedang mengalami (tidak saja krisis identitas) melainkan juga
1
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krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas berkepanjangan
semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998.
Krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi dan politik, yang akarakarnya tertanam dalam krisis ― moral‖ dan menjalar ke dalam krisis budaya,
menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar, gersang
dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. ―Societal teroris‖, bom bunuh diri
maupun begal/geng motor yang diiringi oleh pembacokan dan pencurian secara sadis
muncul dan berkembang disana-sini dalam fenomena pergolakan fisik, pembakaran
dan penjarahan disertai pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual terjadi di
berbagai tempat yang disiarkan secara luas baik oleh media massa di dalam maupun di
luar negeri. Ditambah lagi saat ini maraknya anak-anak bangsa tidak menyadarkan diri
telah mengikuti dan masuk keperangkap ajaran ISIS. Semenjak peristiwa pergolakan
antar etnis di Kalimantan Barat, bangsa Indonesia di forum Internasional dilecehkan
sebagai bangsa yang telah kehilangan peradabannya.
Kehalusan budi, sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan, toleransi
dan solidaritas sosial, idealisme dan sebagainya telah hilang hanyut dilanda oleh
derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang penuh paradoks.Dengan datangnya era
globalisasi membuat batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak
lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa itu mengakibatkan
terjadinya proses alkulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya
masing-masing. Jika masyarakat Indonesia sendiri tidak disadarkan, maka akulturasi
ini dapat melunturkan tata nilai jati diri bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan
menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi diatas
kepentingan umum serta menonjolnya sikap materialistis yaitu harkat dan martabat
kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh
kekayaan tanpa mempersoalkan bagaimana cara memperolehnya artinya etika dan
moral telah dikesampingkan.
Arus informasi yang demikian pesat dapat mengakibatkan akses masyarakat
terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar, sehingga pada puncaknya bangsa
Indonesia tidak bangga lagi kepada bangsa dan negaranya sendiri yaitu Indonesia.
Pengaruh negatif akibat akulturasi dapat merongrong nilai-nilai yang telah ada di
dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu ketahanan di segala aspek,
bahkan mengarah kepada kredibilitas sebuah ideologi.
Arus globalisasipun akan menimbulkan hubungan masyarakat antara satu
negara dengan negara lain menjadi semakin tinggi yang akibatnya dapat memunculkan
kejahatan-kejahatan yang bersifat trans-nasional, seperti; narkoba/ psikotropika,
pencucian uang (money laundering), peredaran dokumen keimigrasian palsu, terorisme
maupun perekrutan anggota ISIS lewat dunia maya. Masalah-masalah tersebut sudah
tentu sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang selama ini
dijunjung tinggi otomatis akan pudar ditelan situasi dan keadaan, serta sangat merusak
kepribadian dan moral bangsa terutama bagi generasi penerus bangsa.
Berbagai lembaga kocar-kacir semuanya dalam malfungsi dan disfungsi. Trust
atau kepercayaan antar sesama baik vertical maupun horizontal telah lenyap dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kurangnya etika berdemokrasi, kurangnya
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kualitas sumber daya manusia Indonesia, kurangnya keteladanan, kekurangdewasaan
dalam berpolitik, money politik, korupsi yang terusmenerus membahana,
ketidakadilan, saling curiga mencurigai antara eksekutif dengan legislatif, tidak
memahami etika bernegara, ketidakprofesionalan dalam mengelola negara, lemahnya
penegakan hukum, kesemuanya itu mengakibatkan identitas nasional kita dilecehkan
dan dipertanyakan eksistensinya.
Krisis multidimensi yang sedang melanda masyarakat menyadarkan kita semua
bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional kita
telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para
pendiri negara kita dalam Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah memajukan
kebudayaan Indonesia.Dengan demikian, secara kostitusional pengembangan
kebudayaan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi
dasar dan arahnya. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang
sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi, maka Pancasila tidak terhindar dari
berbagai macam gugatan, sisnisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya
sebagai dasar Negara atau pun sebagai manifestasi identitas nasional. Dengan demikian
perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu ―platform‖ dalam format dasar negara atau
ideologi, maka mustahil suatu bangsa akan dapat survise menghadapi berbagai
tantangan dan ancaman yang disertai derasnya arus globalisasi yang melanda seluruh
dunia. Berkaitan dengan keadaanini timbul pertanyaan apakah situasi ini akan tetap
dibiarkan ataukah segera harus diatasi, Siapa yang mengatasi dan bagaimana
mengatasinya ?
Berkaitan dengan uraian permasalahan yang terus menerus melanda bangsa
Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan
permasalahan yang akan ditelitisebagai berikut :
1. Karakter yang bagaimana yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia
sehingga memiliki identitas nasional?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk membentuk dan membangun karakter
bangsa Indonesiasebagai suatu negara hukum Pancasila, sehingga sesuai
dengan ideologi nasional?
Pembahasan
Pancasila Sebagai Karakter Bangsa
Pengertian Karakter Bangsa
Karakter adalah nilai kebajikan akhlak dan moral yang terpatri dan menjadi
nilai intrinsik dalam diri manusia yang melandasi pemikiran, sikap dan
perilakunya.Tata nilai itu merupakan perpaduan aktualisasi potensi dari dalam diri
manusia serta internalisasi nilai-nilai akhlak dengan moral dari luar (lingkungan) yang
melandasi pemikiran, sikap dan perilaku. Dengan kata lain karakter itu merupakan
watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi
berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara
pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan itu terdiri atas sejumlah nilai,
moral, dan norma, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain.
Dengan demikian melalui interaksi seseorang dengan orang lain akan menumbuhkan
karakter masyarakat dan karakter bangsa.
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Karakter bangsa adalah sifat mental atau etika yang kompleks, yang menjadi
―ciri‖ suatu bangsa dan merupakan ―bawaan‖ yang melekat pada suatu bangsa; cara
berfikir, berkata, dan bertindak, serta cara respons. Karakter bangsa merupakan hasil
akumulasi atau sinergi dari karakter individu-individu warga bangsa yang berproses
secara terus menerus dan kemudian mengelompok. Karakter bangsa Indonesia
merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan nyata bangsa Indonesia yang merupakan
perwujudan dan pengamalan Pancasila.
Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa
Secara etimologi, identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identityyang
memiliki pengertian ciri-ciri, karakter, tanda-tanda atau jati diri atau sifat khas yang
melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
Sedangkan kata Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompokkelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti
budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik, seperti keinginan, cita-cita dan
tujuan.Dengan demikian identitas nasional merupakan sifat khas yang melekat pada
suatu bangsa atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian/karakter suatu bangsa.
Identitas nasional itu berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara, oleh karena itu sebagai nilai, asas, norma kehidupan bangsa
sudah semestinya untuk dijunjung tinggi oleh warga dari bangsa. Identitas nasional
pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kepribadian bangsa yang sesungguhnya
untuk mewujudkan kredibilitas, integritas, harkat dan martabat bangsa dalam rangka
mencapai tujuan negara.
Menurut Soemarno Soedarsono2, identitas nasional (karakter bangsa) dapat
tampil dalam tiga fungsi, yaitu:
1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati
diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya
juang, dan kekuatan bangsa.
3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia.
Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara
sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri masing-masing melalui pergerakan-pergerakan
maupun interaksi langsung maupun tidak langsung.Konsep identitas nasional pada
akhirnya akan melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan
dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut
nasional. Dengan demikian kata nasional tidak bisa dipisahkan dari kemunculan
konsep nasionalisme. Suatu bangsa yang hendak terus berkarakter, maka bangsa
tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyanggah untuk
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan dari luar,
sebab kalau tidak, negara itu akan mati.
Menurut Mahatma Gandhi (Founding Fathers Bangsa India)3, tanda-tanda
suatu negaraakan mati apabilaterdapat ;
2

Soemarno Soedarsono, Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang, PT.Elex
Media komputindo dan Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm 123-124
3
Mahatma Gandhi, disadur dari Soemarno Soedarsono, ibid, hlm 66
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kekayaan tanpa bekerja (wealth without work)
Kesenangan tanpa hati nurani (pleasure without conscience)
Pengetahuan tanpa karakter (knowledge without character)
Bisnis tanpa moralitas (Business without morality)
Ilmu tanpa kemanusiaan ( Science withouth Humanity)
Agama tanpa pengorbanan (Religion without Sacrifice)
Politik tanpa Prinsip ( Politics without principle)
Identitas nasional Indonesia dirumuskan dalam tiga bidang yaitu :
1. Identitas Fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar,
pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan.
2. Identitas instrumental, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara,
Sang Saka Merah putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai
semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3. Identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan
kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental adalah seperangkat nilai yang
terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pancasila
adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat
legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri.Selain itu bahwa Pancasila
adalah pandagan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,
antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam
lingkungannya.Pancasila juga merupakan hukum dasar Negara Indonesia, dimana
setiap aturan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.Penjabaran nilai-nilai
Pancasila diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945.
Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun
UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. UUD 1945
merupakan hukum tertulis tertinggi di Indonesia yang berfungsi untuk membatasi
wewenang penguasa (limited government), menjamin hak asasi warga Negara, mengatur
organisasi negara, mengatur jalannya pemerintahan atau sebagai pedoman
penyelenggaraan Negara,hingga merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Juga yang tidak kalah pentingnya adalah identitas alamiah yaitu kondisi
wilayah Indonesia yang dalam ilmu geografi, posisi silang Indonesia yang terletak
diantara dua benua dan dua samudra yang memungkinkan persimpangan lau lintas
dunia, baik udara maupun laut serta Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan
perekonomian dunia,antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara
yang sedang berkembang. Letak geografis Indonesia juga mendapat pengaruh berbagai
kebudayaan dan peradaban dunia, serta alami yang dipengaruhi oleh angin musim dan
pengaruh musim ini menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka.
Kondisi wilayah ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia, akan tetapi kekuatan ini
dapat menimbulkan ancaman baik secara fisik maupun non fisik.
Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang
mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai,
asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Satu-satunya
falsafah serta Ideologi bangsa dan negara yang melandasai, membimbing dan
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mengarahkan bangsa menuju tujuannya, sehingga Pancasila ini seharusnya
dibudayakan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru nusantara Indonesia
mulai dari diri sendiri terus ke lingkungan keluarga kemudian meluas ke lingkungan
masyarakat (tetangga, lingkungan kerja) sampai meluas keseluruh wilayah sebangsa
dan negara. Dengan demikian bangsa Indonesia akan berkarakter dan memiliki jati diri
sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bermaslahat di muka bumi, menjadi
bangsa dan negara yang bermartabat yang menjadi rahmat dan penuh kasih bagi
seluruh rakyat Indonesia, bagi lingkungan alamnya, maupun dunia internasional.
Pada hakikatnya, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang tumbuh
karena perasaan senasib dan sepenanggungan untuk senantiasa mendahulukan
kepentingan bersama (nasional) diatas kepentingan individu atau kelompok.Dengan
semangat kebangsaan nasionalisme, diharapkan bangsa Indonesia bangkit dan bersatu
untuk membangun negeri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, serta tetap
berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.Dalam konteks pembangunan bangsa,
nasionalisme yang dibutuhkan adalah sikap nasionalisme yang mengutamakan etika,
moral agama, keadilan, keadaban, persatuan, demokratis dan kemanusiaan.
Pertama kali munculnya paham nasionalisme Indonesia, terfokus pada tiga hal
pokok, yaitu identitas kebangsaan atau ke-Indonesiaan, identitas primordial atas tanah air,
dan identitas primordial atas bahasa persatuan (bahasa Indonesia).Identitas nasional
merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari
unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.
Identitas Nasional sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang
kokoh.Dalam menopang kekokohan integrasi nasional membutuhkan kekuatan dari
integrasi sosial dan integrasi kebudayaan.Integrasi Sosial merupakan upaya untuk
menyatupadukan masyarakat yang beranekaragam, berlainan latarbelakangnya dan
masing-masing memiliki jati diri dari sukunya menjadi suatu masyarakat baru dan
besar yang saling berasimilasi.Sementara integrasi kebudayaan merupakan sarana
asimilasi budaya atau penyesuaian antar budaya sehingga dapat menjadi satu sistem
budaya yang selaras.Jadi identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya
yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku
bangsa.Identitas nasional dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang kemudian
menjadi kebudayaan nasional, dengan acuan Pancasila dan rohnya Binneka Tunggal
Ika yang menjadi dasar dan arah pengembangannya. Nilai-nilai budaya yang tercermin
dalam identitas nasional bersifat terbuka dan berkembang menuju kemajuan yang
dimiliki oleh masyarakat pendukungnya.
Nilai-nilai Karakter Bangsa Indonesia
Dibawah ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai karakter yang seharusnya
melekat pada diri bangsa Indonesia yaitu:4
1. Beriman dan bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang
melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa serta menjauhi semua
laranganNya.Taat melaksanakan ibadah, selalu berbuat amal kebaikan,
menjaga hubungan baik sesama, gemar bersedekah dan jujur, selalu
4

Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia,Bogor,
2012, hlm 212-215
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6.

7.

8.

9.

10.

menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan tercela, misalnya berjudi, memfitnah,
mencuri dan minum minuman keras dan sebagainya.
Jujur. Kejujuran menumbuhkan sikap dan perilaku yang mengedepankan
ketaatan terhadap niulai-nilai dan norma-norma yang berlaku, sehingga berkata
dan berbuat apa adanya. Oleh karena itu nilai kejujuran harus terus
ditumbuhkembangkan
dan
diimplementasikan
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Disiplin. Kedisiplinan merupakan kepatuhan seseorang pada norma-norma
dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat Indonesia sudah
memiliki kebiasaan untuk mentaati berbagai peraturan yang berlaku, baik
peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun peraturan adat/kebisaan yang
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Iklas. Keiklasan menumbuhkan sikap dan tindakan setia yang secara sadar
berbuat sesuai dengan hati nurani tanpa pamrih.Keiklasan menurut ajaran
agama adalah bersedia secara sadar mematuhi dan melaksanakan ajaran atau
perintah Tuhan serta menjauhi larangan-laranganNya. Bila dikaitkan dengan
hukum, keiklasan akan menimbulkan sikap dan perbuatan mematuhi perintah
dan menjauhi larangan-larangan hukum.
Tanggungjawab. Dalam setiap tugas dan kewajiban selalu diikuti oleh adanya
tanggungjawab, baik secara moral kepada Tuhan YME, maupun
tanggungjawab sosial terhadap sesama manusia.Tanggungjawab telah menjadi
sikap dan perilaku bagi bangsa Indonesia, khususnya oleh pejuang bangsa
dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
Persatuan. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan
pribadi atau golongan.Persatuan dan kesatuan dikembangkan dengan
memajukan pergaulan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.Nilai persatuan
melahirkan cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan
Negara.
Saling Menghormati. Sikap saling menghormati sudah mengakar dan
membudaya dalam masyarakat Indonesia, sikap ini sebagai perekat terhadap
budaya atau tradisi budaya yang berbeda di berbagai daerah.
Toleransi. Dalam kehidupan beragama, bangsa Indonesia menganut agama
dan keyakinan yang berbeda-beda. Agar terpelihara hidup rukun dan damai
dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu
dikembangkan nilai toleransi, yaitu suatu sikap menahan diri, sabar, lapang
dada terhadap orang lain dalam menjalankan ajaran agama dan
kepercayaannya.
Gotong royong. Gotong royong adalah suatu pekerjaan yang dilakukan
bersama-sama, tanpa pamrih untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang
hasilnya dapat bermanfaat bagi semua orang yang dilandasi rasa
kekeluargaan.Gotong royong telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bangsa
Indonesia.
Musyawarah. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu
permasalahan.Setelah keputusan disepakati secara bersama-sama maka
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dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Musyawarah menjadi akar
demokrasi di Indonesia yang membedakan dengan penerapan demokrasi di
negara lain.
Kerja sama. Kerja sama merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang
diwujudkan dalam berbagai kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga,
masyarakat, bangsa dan Negara. Kerja sama dalam berbagai kehidupan bagi
manusia adalah mutlak, karena manusia secara kodrati sebagai mahluk sosial.
Ramah tamah. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah tamah,
yang diartikan sebagai sifat baik hati, baik budi, santun dalam tutur kata, suka
bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Nilai ramah tamah akan
menimbulkan suatu sikap saling menghargai, saling menghormati dan
mengindahkan hak-hak pribadi orang lain.
Keserasian. Pada dasarnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia
akan dapat dicapai apabila terdapat keserasian hubungan antara dirinya dengan
Tuhan YME, dengan sesama manusia dan lingkungan. Keseimbangan antara
hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
akan mewujudkan keserasian.
Patriotisme. Patriotisme merupakan sikap mental yang dilandasi oleh rasa
cinta, siap membela dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan
negara.Perjuangan bangsa menentang penjajah untuk memperoleh
kemerdekaan, dilandasi dengan semangat patriotisme yang tinggi, sehingga
berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Sederhana. Kesederhanaan merupakan sikap mental yang rendah hati dan
bersifat sosial, tingkah laku atau penampilan serta tutur kata selalu
bersahaja.Sikap sederhana ini merupakan karakter daripada pejuang bangsa
dalam rangka mewujudkan dan mengisi kemerdekaan.
Martabat dan harga diri. Martabat merupakan tingkatan harkat kemanusiaan,
kedudukan
yang
terhormat.Harga
diri
adalah
nilai
diri,
nilaikemanusiaan.Dengan harkat dan martabat serta harga diri bangsa
Indonesia mampu menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
Kerja keras. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya
sungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang diharapkan.Kerja keras bukan
hanya slogan, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam perbuatan.
Pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap tangguh, terus
berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan, hambatan dan
tangtangan.Pantang menyerah menggambarkan daya juang yang tinggi untuk
mencapai cita-cita.

Dengan memahami beberapa nilai-nilai karakter sebagaimana diuraikan di
atas, ternyata bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia terkandung hubungan yang
sangat membutuhkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana dalam
hubungan itu terdapat:
a. Hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,
sebagai penjelmaan dari nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa manusia memiliki
kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menghentikan
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segala laranganNya, sedangkan hak yang diterima oleh manusia dari Tuhan adalah
rahmat yang tidak terhingga dan pembalasan amal baik diakhirat nanti.
b. Hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam
fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.
c. Hubungan alamiah yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Seluruh
alam dengan segala isinya dapat digunakan untuk kebutuhan manusia, namun
manusia berkewajiban melestarikan alam dan kekayaan yang ada di dalamnya.
Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang berfungsi
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antara manusia, manusia dengan
masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya.
Dalam fungsinya Pancasila :
a. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia yaitu Sang pencipta
serta mengatur penguasa alam semesta
b. Menginginkan keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk
menciptakann itu perlu pengendalian diri.
c. Mengatur hubungan antar bangsa yang dalam kedudukannya sebagai bangsa,
persatuan dan kesatuan bangsa merupakan nilai sentral.
d. Kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat
dijadikan sendi kehidupan bersama
e. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama.

Upaya Untuk Membangun Karakter Bangsa Indonesia Dalam Negara Hukum
Pancasila
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
Membangun pada hakikatnya adalah upaya melakukan perubahan dari suatu
kondisi kepada kondisi yang lebih baik.Setiap negara pasti membutuhkan
pembangunan untuk melakukan perubahan sosial ke suatu tujuan yang ditentukan dan
disepakati bersama.Perubahan yang dilaksanakan bisa bersifat evolusi dan atau
revolusi. Telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pilihan yang dilakukan
untuk merubah kondisi bangsa dan negaraIndonesia adalah melakukan sebuah
reformasi, baik dalam upaya mengatasi krisis maupun dalam rangka menjawab
tantangan masa depan di era globalisasi dan millenium ke III.
Perlu disadari bahwa kegagalan menyelesaikan sebuah reformasi dapat
meniadakan eksistensi sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu reformasi
pembangunan harus dalam persfektif normalisasi dan penyelamatan kehidupan
nasional, perbaikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum konstitusi, etika dan
stabilitasi politik serta hadirnya rasa dan keadaan aman di tengah masyarakat
luas.Keseluruhan upaya harus dikelola dan dikendalikan dengan berlandaskan
paradigma nasional sebagai landasan instrumental yang telah disepakati bersama untuk
senantiasa difahami, dilaksanakan dan dipatuhi secara konsisten dan konsekuen. Atas
dasar hal tersebut segenap komponen bangsa harus mau dan mampu mendudukkan
paradigma nasional meliputi: Pancasila, UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Tahunan Nasional
(RPJTN) sebagai landasan nilai kualitatif.
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Visi global bangsa Indonesia secara eksplisit dimuat dalam alinea pertama
Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perkeadilan.Visi nasional secara eksplisit tertuang dalam alinea kedua Pembukaan
UUD 1945 sebagai wujud ―Cita-cita Nasional” yang menyatakan bahwa negara
Indonesia yang merdeka,berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya ditetapkan
dalam alinea keempat sebagai Tujuan Nasional meliputi:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan Kesejahteraan Umum
c. Mencerdaskan Kehidupan bangsa
d. Ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaanperdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma nasional mengandung arti bahwa
segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.Pancasila sebagai
paradigma Pembangunan Nasioanal adalah untuk manusia Indonesia, dimana manusia
secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial.Manusia Indonesia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga
memperhatikan kepentingan masyarakat.Bangsa Indonesia jangan hanya
mengutamakan tercapainya kebutuhan material, tetapi juga kebahagiaan spiritual,
jangan hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di
akhirat kelak.
Maksud dari Pancasila sebagai paradigma adalah bahwa nilai-nilai Pancasila
harus digunakan sebagai; (i) kerangka berpikir, (ii) sumber nilai dan (iii) orientasi
arah.
Proses pembangunan terwujud dalam pelaksanaan emansipasi bangsa,
modernisasi kehidupan bangsa dan negara serta dinamisasi kehidupan masyarakat.
Pembangunan juga dapat terwujud dengan melaksanakan demokratisasi kehidupan
bangsa dan negara, integrasi nasional dan humanisasi bangsa dan negara. Kedudukan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep
berikut ini:5
a. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa.
Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam
membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya
ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dann kesatuan bangsa.
b. Pancasila sebagai landasan pembagunan nasional, perubahan yang terjadi dalam
masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan
nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa ban
bernegara.
c. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional
tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kea rah mana
pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah
pengamalan Pancasila.
5

Ibid, hlm 170-171
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d. Pancasila adalah etos pembangunan nasioanl, untuk mewujudkan visi bangsa
Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara
teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan, merupakan paradigma baru
dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.
e. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini mengandung maksud agar
nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan
nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,
maupun dalam evaluasinya.
Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang arah
nilai-nilai kemanusiaan sebagai core values.Pancasila sebagai konfigurasi budaya
bangsa merupakan nilai-nilai budaya inti (core values) yang harus dijabarkan dan
dikembangkan dalam sejumlah nilai dan pranata sosial sejalan dengan perkembangan
masyarakat, kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan.Kelima nilai-nilai inti
secara terpadu menjadikan rujukan dalam perkembangan pranata sosial dan pola
tingkah laku segenap warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif.
Upaya Membangun Karakter Bangsa Indonesia
Revitalisasi Pancasila
Revitatalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, pada gilirannya
harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas
Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengatasi krisis dan
disintegrasi yang cenderung sudah menyentuh ke semua segi dan sendi kehidupan.
Harus kita sadari bahwa moralitas Pancasila akan menjadi tanpa makna dan menjadi
sebuah ―karikatur‖ apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan di bidang
hukum secara kondusif, akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling
berbenturan. Sebaliknya, ketentuan hukum, yang disusun tanpa disertai dasar dan
alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra- produktif dan
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Melalui Revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas
nasional dapat dilakukan melalui alur akademik yang tidak saja secara segi tekstual
tetapi juga kontekstualnya dieksplorasikan sebagai referensi kritik sosial terhadap
berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat dewasa ini. Untuk membentuk jati
diri, maka nilai-nilai yang ada tersebut harus digali terlebih dahulu, misalnya nilai-nilai
agama yang datangdari Tuhan dan nilai-nilai yang ada tumbuh dalam masyarakat,
misalnya; gotong royang, persatuan dan kesatuan, saling menghargai dan
menghormati. Hal ini sangat berarti dalam memperkuat rasa nasionalisme bangsa.
Dengan saling mengerti antara satu dengan yang lain, maka secara langsung akan
memperlihatkan jati diri bangsa kita yang akhirnya mewujudkan identitas nasional kita.
Sementara untuk mengembangkan jati diri bangsa dapat dimulai dari nilai-nilai
yang harus dikembangkan, yaitu nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, berani
mengambil resiko, bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, adanya
kesepakatan dan terhadap sesama. Untuk itu perlu perjuangan dan ketekunan untuk
menyatukan nilai, cipta, rasa dan karsa.
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Penyelenggaraan Mata Kuliah Kepribadian Dalam Kerangka Pendidikan
Sekolah Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang
menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi, wajib memuat pendidikan
agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian (MKPK) merupakan mata kuliah yang cocok sebagai sarana penanaman
nilai karakter yang didinginkan. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
mata kuliah yang pada hakekatnya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan,
demokrasi, hukum, nasionalisme, multikultural, dan kewarganegaraan bagi
mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yangsadar akan hak dan
kewajiban, serta cerdas, terampil, dan“berkarakter”, sehingga dapat diandalkan
untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai
bidang keilmuan dan profesinya.6 Sementara dalam Penjelasan Pasal 37 ASyat (1) UU
No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa
―Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air‖.
Berdasarkan Keputusan Dirjendikti No. 43/Dikti/Kep/2006, tujuan umum
Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:
a. Membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi untuk mengetahui ilmu
pengetahuan, keterampilan, dan sikapkewarganegaraan serta nilai-nilai yang
diperlukan dalam rangka menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam
masyarakat.
b. Membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratik
berkeadaban (kebebasan yang beradab), bertanggungjawab, serta menciptakan
kemampuan kompetitifbangsa di eraglobalisasi.
Sedangkantujuan khusus Pendidikan Kewarganegaraan yaitu :
a. Agar mahasisiwa mempunyai pemahaman dasar tata kerja demokrasi dan
lembaganya, Misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik
parpol) sebagai lembaga infra struktur politik dan Lembaga-Lembaga Negara
sebagai lembaga supra struktur politik, dimana tata kerja lembaga ini harus sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang ―rule of law‖ dan Hak Asasi
Manusia (HAM)
c. Agar mahasiswa memiliki keterampilan partisipatif yang akan memberdayakannya
untuk merespons dan memecahkan masalah dalam masyarakat secara demokratif
d. Agar mahasisiwa mampu mengembangkan budaya demokrasi dan perdamaian
pada lembaga pendidikan masing-masing atau lembaga pendidikan serta dalam
seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu Surat Keputusan Dirjen Dikti N0. 43/DIKTI/Kep/2006 tersebut juga
6

Dikutip dari Buku ,Rencana Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikilum
Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi “ menurut UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
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menetapkan Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yaitu:‖
merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan
program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai
manusia seutuhnya, karena sesuai realita bahwa generasi muda harus memiliki visi
intelektual, religius, adil, memiliki rasa kemanusiaan, dan yang memiliki rasa
nasionalisme”.
Sedangkan misiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sesuai
Keputusan Dirjen Dikti tersebut di atas yaitu: ―membantu mahasisiwa memantapkan
kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai,menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) dengan rasa
tanggungjawab dan moral‖
Dengan demikian berdasarkan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi, mahasiswa akan mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan
dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai
warga Indonesia, sedangkan kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu
―memiliki tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab dari seorang warga negara
dalam berhubungan dengan negara,dan mampu memecahkan berbagai masalah
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi
falsafah bangsa (Pancasila), wawasan nusantara dan ketahanan nasional‖. Sikap
tersebut disertai dengan perilaku yang :
a. Berimandan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai
falsafah bangsa
b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
c. Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara
d. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa dan negara.
Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional,
penyelenggaraan Mata Kuliah Kepribadian hendaknya dikaitkan dengan wawasan
sebagai berikut:
a. Spiritual, untuk meletakkan landasan etik, moral, religius, sebagai dasar dan arah
pengembangan sesuatu profesi
b. Akademis, untuk menunjukkan bahwa Mata Kuliah Kepribadian merupakan aspek
being yang tidak kalah penting daripada having dalam kerangka penyiapan SDM
yang bukan sekedar instrumen melainkan adalah subjek pembaharuan dan
pencerahan.
c. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kedasaran nasionalismenya agar dalam
pergaulan antar bangsa tetap setia kepada kepentingan bangsanya yang memiliki
ideologi tersendiri.
d. Mondial, untuk menyadarkan bahwa manusia dan bangsa di masa kini siap
menghadapi dialektikanya perkembangan masyarakat dunia yang ―terbuka‖.
Mampu untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang terus menerus terjadi
dengan cepat, dan mampu mencari jalan keluarnya sendiri dalam mengatasi setiap
tantangan yang dihadapi, sebab dampak dan pengaruh perkembangan IPTEK yang
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bukan lagi hamya sekedar sarana, melainkan telah menjadi sesuatu yang substantif
yang dalam kehidupan umat manusia bukan hanya sebagai tantangan melainkan
juga peluang untuk berkarya.
Hukum Sebagai Sarana Perubahan atau Membangun Karakter Masyarakat
Dalam Negara Hukum
Sesuai konsep Roscoe Pound yaitu ―law is a tool of Social Engeneering‖, yang
kemudian konsep ini dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk negara
Indonesia menjadi ―Hukum sebagai sarana pembangunan‖7 artinya bahwa hukum bisa
berfungsi membangun/mengubah masyarakat menjadi maju, baik atau sempurna.
Hukum sebagai aturan tingkah laku manusia ada yang bentuknya tertulis dan
ada yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum tertulis ialah serangkaian
peraturan tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang
berwenang memuat norma hukum mengikat untuk umum dibuat melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis
yaitu serangkaian peraturan tingkah laku manusia berupa hukum adat (hukum yang
timbul dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat dan kebiasaan ketatanegaraan
(hukum yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara).
Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011,bahwa Pancasila merupakan sumber
dari segala sumber Hukum. Kemudian dalam Penjelasannya dikatakan, penempatan
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan juga menempatkan Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara.Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila adalah landasan
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.Ini berarti bahwa setiap gerak
langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat
dalam Pancasila, sedangkan makna Pancasila sebagai Ideologi nasional mengandung
arti sebagai cita-cita dan tujuan negara.
Dalam pada itu menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (Amandemen),bahwa
―Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum‖. Berdasarkan ketentuan Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 tersebut berarti setiap perbuatan baik warga masyarakat maupun
pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan negara harus berdasarkan hukum, baik tertulis
maupun yang tidak tertulis.
Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila
merupakan bagian UUD 1945 atau merupakan bagian huku positif di Indonesia.Dalam
kedudukan yang demikian mengandung segi positif dan segi negatif.Segi positifnya
ialah Pancasila dapat dipaksakan berlakunya kepada masyarakat (oleh negara),
sedangkan segi negatifnya ialah Pembukaan UUD 1945 dapat diubah oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan Pasal 37 UUD 1945.8
Sesuai dengan ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl
bahwa negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara
7

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung,
2006, hlm v

8

Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangannya,PT.Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm 331
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membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undangundang. Sementara dalam hal apabila terdapat perselisihan antara pemerintah dengan
rakyat dapat diselesaikan melalui sarana peradilan yang disebut pengadilan
administrasi atau tata usaha negara.9
Hasil Simposium Universitas Indonesia, 7 Mei 1966 merumuskan:10
a. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan
Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa
Indonesia, harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam
negara Indonesia, falsafah Pancasila begitu meresap, sehingga negara kita dapat
dinamakan negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan
kemasyarakatan.
b. Ciri-ciri khas suatu Negara Hukum yaitu:
1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan di
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan
2) Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu
kekuasaan/kekuatan lain apapun
3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
Rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila memang sungguhsungguh negara hukum karena sesuai dengan unsur-unsur umum negara hukum yakni
perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan asas legalitas. Namun kekhasan
struktur masyarakat Indonesia dengan dasar negara Pancasila yang digali dari nilainilai yang hidup dalam tatanan dan struktur masayrakat Indonesia, sehingga dapat
diterima negara hukum Pancasila, mengandung ciri khas yang paling mendasar yaitu
asas kekeluargaan, musyawarah mufakat, hukum tertulis berdampingan dengan
hukum tidak tertulis, sehingga tidak menafikan pluralisme hukum
Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,mempunyai arti
yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada
pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat terwujud dalam
kenyataan kalau hukum dilaksanakan.
Dalam penegakan hukum harus diperhatikan yaitu kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan11. Selanjutnya Satjipto Raharjo12 menyatakan bahwa
penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Strategis Pembangunan Karakter Bangsa
Pembangunan karakter dapat dilakukan dengan membentuk “kebiasaan”
(habits forming) khususnya penanaman kebiasaan yang baik. Pembangunan karakter
sangat dipengaruhi oleh lingkungan,mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan
sekolah dan lingkungan masyarakat yang kemudian meluas ke dalam kehidupan
9

Julius Stahl dikutip dari, Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm151
10
I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Prees, Malang,
2015, hlm 158-159
11
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogjakarta, 1986, hlm 130
12
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm 15
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berbangsa dan bernegara. Pembangunan karakter bangsa harus mendapat prioritas
utama dalam pembangunan nasional.Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia
terhindar dari berbagai krisis.
Pembangunan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
dilakukan dalam berbagai aktivitas, diantaranya sebagai berikut:
a. Kepedulian Sosial (social sensitivity)
Orang yang berkarakter tidak hanya sekedar peduli, tetapi juga mau mengulurkan
tangan dan memiliki sensitivitas sosial. Orang yang berkarakter selalu
mengembangkan simpati dan empati terhadap orang lain.
b. Melindungi dan menjaga hubungan baik (naturance and care)
Orang yang berkarakter akan selalu berusaha untuk melindungi, dan menjaga
hubungan baik dengan orang lain.
1. Mengembangkansifat berbagi, bekerja sama dan adil ( sharing, cooperation
and fairness)
2. Mengedepankan sifat jujur (honesty)
Orang yang berkarakter senantiasa mengedepankan sikap dan perilaku yang
dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran.
3. Mengedepankan moral dan etika (moral ethics)
Orang berkarakter senantiasa mengedepankan moral dan etika dalm menjalin
hubungan sesama.
4. Mampu mengontrol dan introspeksi diri (self control and self monitoring)
Orang yang berkarakter senatiasa mampu mengontrol dan introsfeksi diri
dalam sikap dan perilaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain
5. Pribadi yang suka menolong dan membantu orang lain (helpings others)
6. Mampu meyelesaikan masalah dan konflik sosial (problem solving ang
social conflict solution)
Orang yang berkarakter akan selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah
atau konflik yang terjadi dengan cara arif dan bijaksana
Simpulan
Berdasarkan identifikasi yang diteliti dalam tulisan ini, penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Karakter yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia sehingga menjadi manusia
yang memiliki identitas nasional adalah beriman, takwa, jujur, disiplin, iklas,
tanggungjawab, peduli, cerdas, kreatif, persatuan, saling menghormati dan
menghargai, toleransi, gotong royong, musyawarah, kerjasama, ramah
tamah/santun atau beretika ,bermoral, keserasian, patriotisme,kebangsaan,
mondial, sederhana, bermartabat, kerja keras, pantang menyerah.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk atau membangun karakter bangsa
Indonesia dalam negara hukum Pancasila adalah :
a) Revitalisasi Pancasila
b) Penyelenggaraan Mata Pelajaran dan atau Mata Kuliah Pendidikan
Kepribadian (Pancasila,Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa) dalam
kerangka kurikulum pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
c) Melalui penegakan hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat
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Pembangunan karakter dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan
khusunya penanaman kebiasaan yang baik dalam berbagai aktivitas, dimulai
dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat kemudian meluas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam prakteknya dapat dilakukan
melalui proses pembelajaran dan pengalaman dalam menghadapi berbagai
rintangan dan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam
pembangunan bangsa dan negara. Membangunkan karakter dapat
menghasilkan jiwa yang kuat, visi yang jauh kedepan dan jernih, inspiratif,
kreatif dengan usaha keras untuk meraih kesuksesan.
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PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK MENJAWAB
TANTANGAN KEKINIAN DI INDONESIA
Oleh,
Nurhadianto
Abstrak
Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut halhal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang
bersangkutan. Dalam pidato di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960,
yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Presiden Soekarno mengingatkan
pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: ―Arus sejarah memperlihatkan
dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika
mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang,
maka bangsa itu adalah dalam bahaya‖ (Soekarno, 1989).
Kata Kunci : Pancasila, Ideologi Negara,
Pendahuluan
Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran,
keluasan dan kemajemukannya. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 1.128
(seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa (data BPS) dan bahasa, ragam agama
dan budaya di sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau (citra satelit
terakhir menunjukkan 18.108 pulau), yang membentang dari 6˚08΄ LU hingga 11˚15΄
LS, dan dari 94˚45΄ BT hingga 141˚05΄ BT (Latif, 2011: 251; United nations
Environment Program, UNEP, 2003). Untuk itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan,
dan kemampuan yang kuat dan adekuat (memenuhi syarat/memadai), yang dapat
menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan.
Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan
sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan
dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasa
sesuai dengan karakter keindonesian. Konsepsi pokok para pendiri bangsa ini tidak
mengalami perubahan, tetapi sebagian yang bersifat teknis-instrumental mengalami
penyesuaian pada generasi penerus bangsa ini.
Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama
menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa
yang bersangkutan. Dalam pidato di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September
1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Presiden Soekarno mengingatkan
pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: ―Arus sejarah memperlihatkan
dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika
mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang,
maka bangsa itu adalah dalam bahaya‖ (Soekarno, 1989).
Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai
dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam
pandangan Soekarno, ―Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap
bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh

581

karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri.
Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam
perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya‖ (Soekarno, 1958)
Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong
royong. Bung Karno mengatakan, ―Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih
dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang
statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan.
Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu
bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan
semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong.‖
(dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945).
Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara
dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama (sila) yang menyatukan dan
menjadi haluan keindonesian, yang dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu terdiri
atas: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3)
Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawararan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima prinsip tersebut hendaknya dikembangkan dengan semangat gotongroyong: prinsip ketuhanan harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang
berkebudayaan, yang lapang, dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang
dan mengucilkan.
Prinsip Kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang
berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah,
menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong
(mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, ―bhinneka tunggal
ika‖), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan.
Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah
mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit
penguasa-pemodal.
Prinsip
keadilannya
harus
berjiwa
gotong-royong
(mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat
kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme,
bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.
Pembahasan
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang
menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh
menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi
negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi.
Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima
oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi
kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat
oleh seluruh komponBangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai
ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk.
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Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan
kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang
mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang
mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu,
Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan
bangsa.
Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, apabila segenap komponen
bangsa, di samping memahami dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen
menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika, sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dengan demikian,
perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan
dasar negara.
Permasalahan Bangsa yang Mengancam Ideologi Pancasila
Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir dari rasa senasib dan
sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan
Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad
bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia.
Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka
dan berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, sejak terjadinya krisis
multidimensional tahun 1997, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan
kesatuan serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial
yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam
pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan
berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang
disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.
(Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa).
Faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain, (1) masih lemahnya
penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran
agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat
beragama; (2) sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan
terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan
kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan; (3) tidak berkembangnya
pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan
berbangsa; (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun
waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang
berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan
dengan moralitas dan etika; (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku
sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; (6) tidak berjalannya penegakan hukum secara
optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang
dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat; (7) adanya
keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons
pengaruh negatif dari budaya luar; (8) meningkatnya prostitusi, media pornografi,
perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang
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(Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa); (9)
Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat
konstitusi (Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang
Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia).
Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain, (1) pengaruh
globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang
semakin tajam; (2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam
perumusan kebijakan nasional. Faktor-faktor penghambat yang sekaligus merupakan
ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam
mengaktualiasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan,
mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu,
diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan
mendorong revitalisasi khazanah nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa).
Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan
pemberontakan sebagai akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati
perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan, penyalahgunaan kekuasaan serta
tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin bangsa. Hal tersebut
telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun
konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama,
kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain (Ketetapan MPR Nomor
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional).
Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Asia
Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun
oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan
meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat memuncak
berupa tuntutan reformasi total (Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional).
Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan
demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak
asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi
daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata
kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Ketetapan
MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional).
Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan untuk
mengakhiri berbagai konflik yang terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen
seluruh warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.
Persatuan dan kesatuan nasional hanya dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat
mampu hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik (Ketetapan MPR
Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional).
Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang
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telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai
budaya bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan
bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan
moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi
manusia. Dalam kerangka itu, diperlukan upaya mewujudkan nilai-nilai agama dan
nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan
menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak
kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah
bertobat dari kesalahannya.
Konflik sosial budaya terjadi karena kemajemukan suku, budaya, dan agama
tidak teratasi dengan baik dan adil oleh penyelenggara negara maupun masyarakat.
Dalam kerangka itu, diperlukan penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan
mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud
toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan berbangsa.
Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat
memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat
memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Dalam kerangka itu,
diperlukan adanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu
bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi
dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional dan bangsa.
Tantangan Kekinian dan Solusi Menghadapinya
1. Tantangan Kekinian
Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan
walaupun sudah satu dasawarsa reformasi berjalan, tantangan tersebut kalau
diidentifikasi sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional dan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai
berikut:
a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam
berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan
krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan
pelanggaran hak asasi manusia.
b. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan
agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun
masyarakat.
c. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah
diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan,
yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
d. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan
menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan,
utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang
semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
e. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan
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pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan
memperjuangkan kepentingan masyarakat.
f. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan
dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang
tidak berjalan dengan baik.
g. Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat yang
mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan
aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan
masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
h. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh
internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan
oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan
transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya,
kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.
i. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat
memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat
memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.
j. Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai
yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain,
untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan
dengan tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan dan kesatuan
nasional yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kondisi sebagai berikut:
a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika
dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan
yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan
nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan
untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya.
b. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila
sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
c. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola
kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi,
kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
d. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi
pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang
berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada
ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.
e. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga
beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian
mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
f. Terwujudnya sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian
pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat.
g. Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, dan damai.
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h. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk
terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung
jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
i. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, yang memberikan kewenangan
kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan tetap berwawasan pada
persatuan dan kesatuan nasional.
j. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama
masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup
bernegara.
k. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia demi terciptanya rasa aman
dan tertib di masyarakat.
l. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu
bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari
globalisasi.
m. Terselenggaranya proses pemaknaan Pancasila yaitu pembumian gagasan secara
mendasar agar Pancasila dilaksanakan, kokoh, efektif, dan dipergunakan sebagai
petunjuk dalam menata dan mengelola negara.
2. Solusi Menghadapi Tantangan
Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini perlu ada arah kebijakan
yang merupakan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah
kebijakan tersebut sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah sebagai berikut:
a. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral
penyelenggara negara dan masyarakat.
b. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka
wacana dan dialog terbuka di dalam masyakarat sehingga dapat menjawab
tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
c. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan
prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi
pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan
inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
d. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan
bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah
ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui
pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan
daerah.
f. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis
sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab,
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menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
g. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan
hukum dan perundang-undangan.
h. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat
struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang.
Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
i. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan
keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki
kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta
menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
j. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan
kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
k. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan
dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat
negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
bagian dari rakyat.
l. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu
bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap
berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.
m. Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila
sebagai ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan perundang-undangan,
mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk
perundangan, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara)
menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan menjadikan
Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.
Dengan mencermati kondisi masa lalu, masa kini dan tantangan masa depan
untuk memperkokoh kembali rasa kebangsaan, diperlukan pemahaman nilai-nilai
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang mengacu kepada cita-cita
persatuan dan kesatuan, ketahanan, dan kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai
agama dan nilai-nilai luhur bangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah,
keteladanan, dan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan serta martabat bangsa.
Untuk membangun pemahaman nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara dalam kondisi global, maka dapat dibuat arah kebijakan untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara baik melalui pendidikan formal,
maupun nonformal serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin bangsa.
Upaya memaknakan Pancasila penting dilakukan agar Pancasila lebih operasional
dalam kehidupan dan ketatanegaraan, dapat memenuhi kebutuhan praktis atau
pragmatis dan bersifat fungsional. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran yang
bersifat abstraksi-filosofis akan menjadi lebih bermakna apabila dilaksanakan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi untuk
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menyelesaikan masalah bangsa dan negara, perlu diberikan fokus pada arah
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih
baik sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan oleh para pendiri negara seperti
dicantumkan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
―Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.‖; dan―Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.‖
Cita-cita luhur tersebut adalah cita-cita yang harus selalu diupayakan
pencapaiannya. Namun demikian, dalam pencapaiannya, bangsa dan negara
menghadapi berbagai tantangan yang berbeda dari masa ke masa, baik dari dalam
maupun luar negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, berdasarkan Ketetapan
MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, perlu dilakukan
upaya-upaya sebagai berikut:
a. Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara
Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang
harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik
merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa.
Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang
menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan
tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan
persatuan bangsa dan kesatuan negara.
b. Sistem hukum yang adil
Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak
mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk
kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk
menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi
hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh
penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan,
dan pembelaan hak asasi manusia.
c. Sistem politik yang demokratis
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Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di
tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik
yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang
demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportifitas, menghargai
perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan dalam
berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang
demokratis, kuat dan efektif.
d. Sistem ekonomi yang adil dan produktif
Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya
ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang
adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang
memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama
yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem
ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme
ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan
ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri lainnya, termasuk industri jasa.
e. Sistem sosial budaya yang beradab
Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan
teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka
pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem
sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa
saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun
antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan
kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan
rakyat lainnya.
f. Sumber daya manusia yang bermutu
Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah
terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya
manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di
era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu
tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif
dan berkepribadian.
g. Globalisasi
Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan
integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan
negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia
dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.
Simpulan
Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dimungkiri bahwa yang menjadi
perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan
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pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut,
tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila telah
membimbing kehidupan lahir bathin masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila tercantum
kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan
kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan
Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Memahami Pancasila sebagai ideologi negara, harus dipahami bersama dengan
membuka wacana dan dialog di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan
Indonesia masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa
sampai saat ini belum dipahami oleh semua generasi bangsa. Bangsa Indonesia
selayaknya bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa
Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional,
yang dapat diterima semua paham, golongan dan kelompok masyarakat di Indonesia.
Pancasila adalah pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, apabila segenap komponen
bangsa, di samping memahami dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen
menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika, sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara membawa konsekuensi logis
bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi
penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya
berisikan lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalan
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
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TANTANGAN PKn SEBAGAI SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI
:(Analisis Filosofik)*
Oleh,
Drs. Nurharmi, M, Si
Abstract
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan untuk tujuan membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjadi
warga negara yang baik, demokratis, mampu mendukung bangsa dan negara yang
berdaulat. Tantangan PKn dalam kehidupan manusia Indonesia adalah, kemampuan
mewujudkan, cita-cita bangsa, negara Indonesia itu sendiri. Cita-cita dan harapan
leluhur, para pejuang bangsa, adalah , ―........melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.― (**).
Persoalan, adalah merupakan bagian dari filosofi bangsa dan negara Indonesia,
penyelenggeraan Pendidikan melalui Pendidikan Nasional, khususnya PKn sebagai
sistem pengetahuan terintegrasi
dapatkah menjawab dan dilaksanakan secara
demokrati, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa serta berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, wujud penyelesainnya tentu harus dapat menjawab
tantangan, konflik bangsa Indonesia kedepan, seperti apa dan bagaimana ?
Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Terintegrasi,
Pendahuluan
Negara kesatuan Republik Indonesia lahir dan terbentuk melalui perjuangan,
penderintaan dan tindakan kolonial yang sarat dengan konflik (pertentangan),
kemerdekaan dan kedaulatan, diproklamirkan oleh/atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkannya UUD 1945 tannggal
18 Agustus 1945, dibentuk negara bukanlah didapat begitu saja, seperti buah jatuh dari
langit, akan tetapi kemerdekaan, kedaulatan bangsa Indonesia terwujud melalui
perjuangan , pristiwa sejarah yang panjang. Semua rakyat Indonesia mengetahui,
menyadari dan memahaminya.
Berkaitan dengan persoalan, filosofi, cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri sudah
barang tentu mengandung harapan bagi seluruh rakyat, warga dan bangsa Indonesia
sebagai tuntutan dan harapan dari perwujudan Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.
Terutama dan pertama intinya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan,
keutuhan dan kesatuan bangsa yang berdaulat, terhindar dari segala ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan , baik dari dalam maupun dari luar.. Kemudian,
bagaimana mengisi kemerdekaan sebagai amanat, filosofi, cita-cita bangsa,yang
dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. yakni,.........
― melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
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dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan
Negara RepublikI Indonesia, yang berbentuk yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
beradab,PersatuanIndonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaa dalam Permusyawaratan/Perwakian, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖ 1)
Selanjutnya, Undang-undang Pendidikan Nasional mengamanatkan, bahw
diselenggerakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat 2).
Persoalannya, dapatkah memberdayakan semua komponen masyarakat melalui
peran serta semua unsur. Hal ini, tentu akan berkaitan dengan persoalan atau tantangan
PKn, apakah PKn dapat mewujudkan wawasan pengetahuan (knowlegh) atau civic
intellegence terintegrasi dalam perilaku, segala tindakan lapisan masyarakat, baik
dalam politik pemerintah negara maupun dalam penegakan hukum secara adil,
demokratis dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, baik dalam
dimensi spritual, rasional, emosional maupun sosialnya. Kemudian, sudah cukupkah
rakyat, warga masyarakat mengembangkan dan mengamalkan dengan rasa tanggung
jawab yang tinggi (responsibility), kemudian berpartisipasi (participation) baik ia
sebagai warga negara biasa maupun sebagai elite-elit politik guna penopang tumbuh
dan berkembang menjadi warganegara yang baik, handal, berkualitas, bermoral,
berakhlak mulia dan sebagainya. Pendidikan Nasional itu.....,
―berfungsi mengembangkan kemampuaan 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 bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab‖ 3)
Berkaitan dengan persoalan yang kompleks ini, bagaimana PKn sebagai salah satu
bagian sistem pengetahuan terintegrasi menjawabnya ?
PERMASALAHAN
PKn
SEBAGAI
SISTEM
PENGETAHUAN
TERINTEGRASI
Permasalahan pemberdayaan warganegara yang demokratis dalam aspek
pendidikan sehingga bermakna baik bagi kepentingan dirinya sebagai insan, maupun
sebagai warganegara, makhluk sosial yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara persoalannya sangat kompleks dan bukanlah hanya, PKn itu sebagai sistem
pengetahuan yang terintegrasi dalam kemampuan intelektual saja. Tetepi,
persoalannya berkaitan dan apakah sudah mewadah, mewujud dalam segala aspek dan
unsur kehidupan yang berkaiatan dengan persoalan berikut:
1. Apakah proses pendidikan nasional, PKn sebagai sistem pengetahuan
mewadah dalam segala tindakan dan lapisan masyarakat ?
2. Apakah kesadaran kehidupan berbangsa dalam persoalan kebangsaan
Indonesia terimplementasi ?
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3. Apakah nasionalisme sudah menjelama dalam aspek kehidupan masyarakat ?
4. Apakah Transformasi Nilai-nalai Pancasila mampu Meresapi Kemajuan
IPTEKNI yang
serba global
5. Apakah pengakuan keberagaman, hak warganegara, hak asasasi manusia yang
tidak diskriminatif menampakan identitas nasional sesuai dengan karakter,
nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang religius.
PKn sebagai sistem pengetahuan terintegrasi menjawabnya, berikut dipaparkan
walaupun samar-samar karena semua orang berbeda pandangan dari intelektualitasnya.
SOLUSI DAN PENYELESAIN TERHADAP TANTANGAN PKn SEBAGAI
SISTEM PENGETAHUAN TERINTEGRASI
Persoalan Pengembangan, Proses pendidikan nasional, PKn sebagai sistem
pengetahuan mewadah dalam tindakan dan lapisan kehidupan masyarakat
Dikatakan oleh Imam Al Ghazaly, bahwa persoalan dan solusi sistem
pendidikan dan pengajaran versinya, khusus membahas tentang berbagai masalah ilmu
pengetahuan, yang intinya tentang Ilmu Syari‘at dan Ibadah, masalah muaamalah
antarumat, kemudian mengakaji tentang berbagai cara pembinaan akhlak yang terpuji
dan mengobati akhlak yang tercela. .Dikatakan lagi oleh Al Ghazaly bahwa, seseorang
yang mempelajari tentang sistem pendidikan dan berbagai aspek atau masalah,
seseorang itu harus menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif serta
pembatasan yang jelas. Kemudian dikatakan,......bahwa pendidikan akan menjadi tegak
dengan jalan menyebarluaskan dan mengajarkan aliran-aliran/ajaran filsafat kepada
umat manusia. Sebaliknya, filsafat akan tegak pula lantaran pembatasan tujuan
pendidikan dan menetapkan beberapa sarana dan metode yang dapat membantu dalam
rangka mencapai tujuan.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita pahami serta disadari bahwa, solusi,
penyelesaian persoalan tantangan PKn sebagai sistem pengetahuan terintergrasi, yakni
(1) sistem pendidikan diciptakan secara komprehensif, (2) setiap komponen
kajian/pembahasan pembatasannya harus jelas, (3) masalah pengetahuan dalam
pendidikan harus sejalan dengan pengembangan dan pembinaan akhlak yang terpuji
dan mengobati akhlah yang tercela, (4) pendidikan akan menjadi tegak dengan jalan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan tersebut serta mengajarkan berbagai aliran/ajaran
filsafat/kebenaran yang rasional kepada umat manusia atau warganegara. (5)
Pembatasan tujuan pendidikan antara pengetahuan harus jelas (6) falsafat (kebenaran
pengetahuan) itu akan tegak bila menetapkan beberapa sarana dan metode yang dapat
membantu untuk mencapai tujuan itu.
Berkaitan dengan persoalan di atas, konsep dan hakikat PKn dalam
pembelajaran dipersekolahan mulai dari tingkat dasar sampai ketingkan perguruan
tinggi harus mewujud dalam seluruh aspek dan lapisan masyarakat baik dalam politik
pemerintahan maupun dalam kekuasaan yang di negara Indonesia baik dalam
kekuasaan eksekutif,legislatif maupun dalam kekuasan menjalankan, penegakakan
hukum yang diberi wewenang untuk menjalan negara Indonesia tercinta. Pengetahuan
(knowlegh) kebangsaan, nasionalisme bangsa, pemehaman hak-hak warga, hak-hak
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asasi manusia, transformasi demokratis pancasila, hukum, mampu meresapi kemajuan
IPTEKNI yang serba global.Pengakuan keberagaman, hak warganegara, hak asasasi
manusia yang tidak diskriminatif terintegrasi dalam segala tindakan, aktivitas
kehidupan, wujud identitas nasional diimplementasiakan sesuai dengan karakter, nilainilai kebangsaan Indonesia yang religius 5).
Akankah, keberadaan PKn dipersekolah persoalan yang tak dapat dipisahkan
dari aspek politik, bukankah dia melekat pada system pemerintahan RI yang
menyebabkan beban kesengsaraan, beban yang harus dipikul oleh masyarakat dan
rakyatnya. Dipersekolahan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, PKn
merupakan pembelajaran yang mempokuskan pada pembentukkan kepribadian warga,
masyarakat, bangsa dan Negaranya sendiri Ilmu, pengetahuan yang diperoleh
dibekaskan dan dikembangkan dalam perilaku, tindakan baik sebagai insan induvidual
maupun sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersaman dan keberbedaan.
Dikatakan oleh Sapriya, dan U.S.Winataputra (2008:1.19)
dalam bukunya,
Pembelajaran PKn untuk Warga Negara Demokrais . PKn sebagai wahana umum serta
esensi pendidikan demokratisasi Indonesia. Adalah merupakan karakteristik dari PKn
itu sendiri yang dilaksanakan melalui, (1) civic intellengence, yakni, kecerdasan daya
nalar warga Negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosianal, maupun sosial,
(2) civic rensponsibility yaitu kesadaran akan hak dan kewajibansebagai warga Negara
yang bertanggungjawab, dan (3) civic participation yakni, kemampuan berpartisipasi
warga Negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, social sebagai
pemimpin hari depan.Serta mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan
kewajiban untuk menjadi warga Negara yang cerdas, trampil dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Udang Dasar 1945.
Dari pernyataan di atas jelaslah dan disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan
yang didapati tampa dipraktekkan, diamalkan yang mempribadi dalam tindakan,
perilaku kehidupan sehari-hari bagaikan menyantap gulai waktu makan tanpa garam,
Artinya sia-sia oleh karenanya harus membekas dalam kehidupan, Iptek dan
keagamaan diwujudkan sebagai tanggung jawab hidup baik untuk dunia maupun untuk
akhirat, oleh karenanya segala perilaku harus merasa disaksikan oleh Tuhan Yang
Maha Esa baik untuk keselamatan diri individu maupun keselaamatan makhluk
manusia dan lingkunagan sosial.
Persoalan pengetahuan Kebangsaan dan Implementasinya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Ketika Dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdakaan RI tanggal
17 Agustus 1945 di Pengasaan Timur 56 Jakarta, konsep bangsa telah mereka
kemukakan dengan mengatasnamakan ― wakil-wakil bangsa Indonesia‖.Pada hal
waktu itu belum jelas benar subtansi konsep bangsa Indonesia itu .Walaupun demikian
kenyataannya menunjukkan bahwa Proklamasi yang mereka kumandangkan itu
didukung oleh segenap golongan masyarakat yang menhendaki kemerdekaan itu.
Bahkan mereka rela berkorban mempertahankannya. Ada beberapa acuan yang
menjadi pegangan oleh kedua Proklamator itu. Pertama; Sumpah Pemuda tahun 1928
yang mencetuskan adanya konsep satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kedua;
dukungan penuh dari semua golongan dalam pertemuan PPKI tanggal 1 Juni 1945
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yang dikenal dengan pidato lahirnya
Pancasila, tentang konsep kebangsaan
Indonesia.Didalam pidato itulah Soekarno mengemukakaan bahwa salah satu dasar
negara yang akan didirikan adalah ‗kebangsaan Indonesia‘ . Baginya kebangsaan
Indonesia dipersatukan selain kehendak untuk bersatu dan persatuan nasib juga
memiliki satu kesatuan bumi, yang disebutnya tanah air. Tanah air itu meliputi
kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara dua lautan besar yaitu lautan Pasifik dan
lautan Hindia dan diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dimana
terdapat pulau Jawa, Borneo, Salabes, Halmahera , kepulauan Sunda Kecil , Maluku
dan lain-lain kepulaun kecil sebagai satu kesatuan .
Selain itu baginya Kebangsaan Indonesia itu bukan satu golongan disuatu
daerah saja seperti Minangkabau, Madura, Jogja atau Sunda atau Bugis tetapi seluruh
manusia yang menurut geopolitik tinggal dikesataunnya kepulauan Indonesia dari
ujung Sumatera sampai Irian. Dengan demikian yang disebutnya wakil-wakil bangsa
Indonesia itu adalah wakil-wakil yang tinggal dari ujung Sumatera sampai Irian. Oleh
karena itu baginya arti kebangsaan bukan dalam arti sempit tetapi kebangsaan yang
meliputi nationale staat (negara nasional).
Kemudian sehari setelah Proklamasi itu yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ketika akan
menetapkan UUD 1945 sebagai institusi Negara Indonesia yang diproklamirkan PPKI
–yang bertugas menetapkan UUD Negara Indonesia tidak lagi mempersoalkan
terminologi kebangsaan yang tercantum dalam alinea IV rancangan Pembukaan UUD
1945 yang berbunyi ― Atas berkat Rachmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorong oleh keinginan yang luhur , supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas
......‖ 7)
Yang justru muncul adalah klaim dari golongan masyarakat di Kawasan Timur
Indonesia mengenai masuknya 7 kata-kata dalam piagam Jakarta yang berbunyi
―dengan kewajiban menjalankan syariaat Islam bagi pemeluk-pemeluknya , kedalam
pembukaan UUD 1945. Hal ini menjadi problematik karena Rancangan Pembukaan
UUD yang dibuat 22 Juni 1945 oleh Panitia sembilan dan diberi nama oleh
Muhammad Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta atau Djakarta Charter itu
mendapatkan keberatan dari pimpinan-pimpinan Protestan dan Katolik dalam daerah
pendudukan Kaigun (Angkatan laut Jepang)‖Mereka sangat keberatan terhadap
masuknya kata-kata 7 tadi kedalam pembukaan UUD 1945. Bagian kalimat tersebut
dirasakan sebagai suatu diskriminasi. Maka kalau diteruskan juga, golongab Protestan
dan Katolik itu lebih suka berdiri diluar Republik Indonesia .
Tenyata Drs.
Muhammad Hatta bersama-sama tokoh-tokoh Islam dalam PPKI yaitu masing-masing
Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr.Kasman Singodimedjo dan Mr.Teuku
Hasan, sepakat menghilangkan ketujuh kata-kata itu , dengan alasan demi kesatuan dan
persatuan bangsa.Menjadilah ia rumusan pembukaan UUD 1945 dimana kalimat
:Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum didalamnya, tidak lagi diberi embel-embel
ketujuh kata-kata itu. Itulah yang disahkan secara bulat oleh PPKI tanggal18 Agustus
1945 sebagai UUD 1945.
Hal demikian menunjukan konsep kebangsaan Indonesia didalam Negara
Indonesia mengatasi tidak saja paham golongan yang bersifat kedaerahan.Tetapi juga
mengatasi segala paham perseorangan . Pengertian golongan dalam konsep Soekarno
lebih menunjuk kepada golongan kedaerahan seperti Minangkabau, Madura, Sunda,
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Jogja dll.Tetapi dalam pengangkatan PPKI tidak hanya menunjuk kepada wakil daerah
tetapi juga etnis ,partai, pendidikan, agama. Seperti keanggotaan RTA Wiranata
Kusumah wakil dari golongan Islam dan Menak Jawa Barat , Ki Hadjar Dewantara
wakil dari golongan Taman Siswa (pendidikan) dan golongan Nasionalis Jawa Tengah,
Mr. Kasman Singodimedjo, Wakil golongan Pemuda, Mr.Achamd Subardjo wakil
golongan Murba, Sajuti Melik dan Mr.Iwa Kasuma Sumantri wakil golongan kiri
(Partai Murba) Sedangkan penolakkan golongab Protestan dan Katholik dari
masyarakat dikawasan Timur Indonesia terhadap tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta
dan disetujui oleh tokoh-tokoh bIslam didalam BPPK untuk dikeluarkan dalam
Rancangan Pembukaan UUD 1945 , menunjuk konsep kebangsaan didalam kehidupan
bernegara di Indonesia juga disepakati tidak mengutamakan golongan agama
tertentusaja, dalam hal ini golongan Islam walaupun mayoritas penduduknya Islam.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, bangsa Indonesia telah mewarisi
budaya, peradaban yang beradat, berpegang pada nilai, norma keagamaan dituangkan
dalam Pancasila dan UUD 1945. Munculnya fenomena, konflik kebangsaan dalam
segala bentuk kekerasan, pemerkosaan di angkot, pelanggaran hukum pidana,
pelanggaran hak-hak asasi manusia di kepulauan Nusantara, bukannya wacana yang
harus diperdebatkan, dan dikatakan, bahwa PKn diajarkan dipesekolahan telah gagal
membentuk kepribadian pemimpin, masyarakatnya untuk menjadi warga yang handal,
bangsa dan Negara bertanggung jawab terhadap bangsanya sendiri.
Oleh karenanya perolehan pengetahuan PKn dipersekolahan harus menjadi tuntunan
kehidupan dengan mengamalkan dan mempribadi serta menjadi polarisasi budaya,
nilai, norma dan keagamaan dalam kehidupan bagi setiap insan indonesia bila dan
dimana ia berakvitas .Moral dan budi pekertinya itu dikembalikan pada eksisisnya,
terwujud ke dalam segala pola tindak kehidupan Pemimpin, penguasa yang jujur,
santun, disiplin dan dijiwai nilai-nilai keagamaan.
Kemudian, pahamilah dan camkan secara sadar apa yang diungkapkan Bapak
Proklamator Hatta bahwa,Fenomena, konflik dan kekerasan yang melanda bangsa
Indonesia, bukan suatu yang aneh, beliau ungkapkan dalam tulisannya dari filosof,
Heraclitus bangsa Yunani, dimuat dalam Memoir Muhammad Hatta terbitan khusus
Satu Abad Hatta (2002:191), ―Manusia, bangsa dan segala yang hidup adalah hasil dari
pertentangan(comflics) meliputi didalamnya perjuangan. Penyebab dari pada
pembentukan Negara-negara yang juga menyebabkan pecahnya Negara-negara besar
menjadi Negara-negara kecil, berdaulat last but not least, pertentangan dengan
pertentangan kekeuasaan menimbulkan peperangan yang puncaknya adalah pada
kekusaaan belaka yang akan memperbesar ruang konflik dan kehancuran dalam
kehidupan suatu bangsa yang berkembang. Filosofi Hegel dalam teori, metode
dialetikanya menyatakan lagi, bahwa, segala yang berakhir, karena akhirnya menjadi
sesuatu yang lain, pertentangan adalah hukum bagi kemajuan, tidak ada pertentangan,
konfilik tidak mungkin ada kemajuan selangkah tampa hukum. Perkataan lain bahwa
kebenaran, penghidupan manusia dikuasai oleh hukum, sementara pertentangan anasir
menentukan penghidupan masyarak pada era globalisasi. Dari pernyataan tersebut
jelaslah bahwab jiwa kebangsaan harus dinafikan untuk memajukan dan kemakmuran
bangsa Negara Indonesia kini dan masa-masa akan datang.
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Persoalan Nationalism (Nasionalime) dalam kehidupan berbangsa yang
demokratis
Persoalan nasionalisme dikatkan dengan peran PKn untuk mendewasakan
kehidupan masayarakat yang bermoral tentulah tidaklah muda dalam kaitan ini, penulis
mengulang mengutip apa yang dikatakan Sdr.Nuzul Zuriah (2007), dalam tulisannya,
Pendidikan moral dan Budi Pekerti, perspektif perubahan unsur alam dikatannya, pada
sebuah messeum di Konstantinopel terdapat koleksi benda kuno berupa lempengan
tanah liat berasal dari tahun 3800 SM, yang bertuliskan : We haven fallen upon evil
times and the world has waxed very old and wicked Politics are corrups. Children are
no longer respectful to their parents. Makna yang terkandung dalam tulisan tersebut
adalah, kita telah mengalami zaman edan dan dunia telah diliputi kemiskinan dan
kejahatan.Politik sangat korupsi. Anak-anak sama sekali tidak hormat kepada orang
tuanya.
Selanjutnya, Ia katakan, kalau kita runut dari sejarahnya, masalah peradaban,
budi pekerti telah lama menjadi masalah hidup manusia seperti tercemin pada
lempengan tanah liat tersebut, yang menurut beberapa pakar sejarah berasal dari zaman
Babilonia, namun demikian tidak dijelaskan secara rinci factor penyebabnya. Dengan
memperhatikan aspek politik yang disebut-sebut itu menunjukkan bahwa dengan
aspek sistem pemerintahan Negara kurang baik sehingga mengakibatkan kesengsaraan
bagi rakyatnya.
Selanjutnya, PKn merupakan usaha membekali peserta didik dengan
pengetahuan dan kemampuan dasar dengan hubungan antarwarga Negara, dinyatakan
dalam amanat(Depdiknas 2006: 271), PKn dipersekolahan bertujuan : (1) berfikir
secara kritiis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu keawrganegaraan, (2)
berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaracerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa membentuk diri berdasarkan karakter-karekter masyarakat
Indonesia, (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi 11).
Dua pernyataan di atas menunjukkan bahwa PKn merupakan aspek pendidikan
politik yang fokus pada peran warga Negara dalam kehidupan bernegara yang semua
itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan,
tuntutan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga Negara yang
handal .Kemudian, hal demikian bertujuan untuk memantapkan keperibadian, agar
secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta
tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengmbangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
Transformasi Nilai-nalai Pancasila mampu Meresapi Kemajuan IPTEKNI yang
serba global
Dalam kehidupan yang global, manusia, penguasa, pemimpin dikehendaki ia
mentransformasikan ilmu pengetahuan dan seni kedalam perilaku yang terpuji,
berakhlak mulia, eksistensi dan keterbatasan manusia adalah merupakan pengakuan
dalam kehidupan bertuhan dan beragama.Memahami akan sifat manusia mengarah ke
pemahaman tentang dilema dari kondisi manusia, berfikir secara Filsafat, berakar pada
kebutuhan untuk memahami eksistensi Manusia .Kondisi manusia,. membutuhkan
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panduan untuk hidup dalam keagamaanya.. Panduan alami untuk hidup adalah
kesadaran moral atau ‗hati nurani‘ Manusia Alam didefinisikan oleh pemikiran bebas
atau ‗kebesan‘ merupakan kecerdasan kreatif, kecerdasan yang kreatif adalah moralitas
hal demikian adalah kecerdasan sosial dalam kehidupan bersama, oleh karenanya
manusia harus berbuat, berfkir dalam areal filsat dan keagamaannya. Filsafat dan
Agama merupakan dua jalan yang saling berhubungan erat menuju pengenalan diri.
Orang beragama yang berfilsafat tentang diri sendiri dan bertatap muka dengan banyak
soal yang tidak terjawab olehnya, akan menyerahkannya pada Teologi, atau meninjau
dirinya kembali di bawah sorotan cahaya Wahyu Illahi. Kalau filsafat telah mengubah
dia menjadi ―orang yang bertanya-tanya‖, sapaan Tuhan akan diberi arti lebih besar,
yakni sebagai bantuan bagi manusia yang bertanya. Kalau dia bukan ―orang yang
bertanya-tanya di hadapan Allah, Tuhan dan sapaanya-Nya tidak akan dianggap
kenyataan yang hidup.
Masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan adat melalui perjuangan yang
penuh tantangan dan azab, penuh penderiatan dan kebiadaban, penindasan bangsa lain
yang kemudian menjadikan masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan Politik.
Walaupun masyarakat Indonesia berada dalam tradisi, satu kesatuan adat penuh yang
berbagai kekayaan, dengan keberbedaan (diversity) dan keberagaman (multiplicity)
baik dalam wujud IPTEKNI, apakah bidang bahasa, agama, adat istiadat, hukum,
budaya adalah merupakan alat pemersatu dan symbol dari kesatuan
bangsa.Pemaknaanya tentu sudah harus diwujukan melalui demokratis, nilai—nilai,
norma-norma, hukum untuk mengatasi kebhinekaan yang serba beragam dalam
kehidupan Bangsa Indonesia. Sehingga oleh Wihardit, Kuswaya (2009) dalam bukunya
Perspektif Global, dikatakan bahwa, hal demikan menunjukkan dan menjadikan
bangsa Indonesia sebagai makhluk yang unik, memiliki harkat dan martabat yang
tinggi.12).
Selanjutnya, membangun warga, manusia dalam kehiidupan bermasyarakat,
hal itu akan dapat menekan setidaknya memenimalkan tindakan kekerasan dan
pertentangan dalam kehidupan. Juga perlu disadari bahwa, sebuah masyarakat (society)
adalah kumpulan dari inidividu-individu yang berinteraksi dalam waktu yang cukup
lama, mendiami tempat tertentu, menganut system nilai, mempunyai pemimpin dan
melakukan berbagai aktivitas, baik dilingkungan sendiri ataupun diluar lingkungannya
untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dalam ideology, keyakinan hidup, politik,
ekononomi,
social
budaya
maupun
dalam
kebutuhan
keamanana,
ketertiban,,kedamaian dan kebutuhan lainnya. Secara sosiologis individu yang
tergabung dalam suatu masyarakat tertentu dapat dilihat dari berbagai strata kehidupan,
strata tersebut bisa dilihat secara ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, keagamaan,
keamanan, kebudayaan dan lain-lain. Strata tersebut mengaharuskan individu-individu
dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Dalam
melaksanakan peran dan fungsi tersebut kadang-kadang individu dalam kehidupan
masyarakat berhadapan dengan berbagai fenomena, berkompetisi, berkomflik,
bekerjasama dengan individu laindalammasyarakat.Fungsi dan peran yang
diimplementasikan oleh setiap individu tertenntu tergantung pada fungsi dan peranan
seseorang di dalam masyarakat yang lebih sesuai dengan strata mana ia berada. Akan
demikian hal dalam suatu masyarakat yang lebih luas, sebutlah itu kumpulan
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masyarakat yang berada dalam satu kesatuan politik yang memeiliki penduduk,
wilayah, pemerintahan dengan aturan, UUD pokok yang berlakuku pada suatu Negara
tertentu, territorial diakui oleh Negara-negara lainnya.
Dalam kaitan ini, wujudkan PKn dengan misinya mampu menjadiakan warga,
masyarakat menuju masyarakat bermoral, berbudaya, dewasa dan handal. Karena
Sikap cerdas, demokratis dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Mereka secara
konsisten mau dan mampu mewujudkan, melestarikan dan mengembangkan dalam
pola tindakkan adalah sebagai implementasi cita-cita demokrasi yang bertanggung
jawab bagi pembangun kehidupan bangsa yang cerdas. Menurut Winataputra (1999:13), antara lain mengungkapkan ciri-ciri dari masyarakat madani (civil society) ia
memiliki ciri-ciri sbb:
(1). beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berpikir kritisargumen dan kreatif, (3)mengemukakan pikiran dan perasaan secara jernih dan
sesuai dengan aturan ang berlaku, (4) menerima kebhinekatunggalikaan
kehidupan, (5) berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, (6) memilih
calon pemimpin secara jujur dan adil, (7) menyikapi mass media secara kritis
dan objektif, (8) berani tampil sebagai calon pemimpin, (9) mengemukakan
pendirianpolitik secara bertanggung jawab, (10) berpartisipasi aktif dalam
kegiatan kemasyarakatan secara professional, (11) menyikapi tatanan
instrumentasi kenegaraan secara skeptis, (12) berani dan mampu menjadi saksi
perbuatan melanggar hukum secara bertanggung jawab, (13) berani dan
mampu mengemukakan pandangan keagamannya secara bertanggung jawab,
(14) berkiprahdalam kegiatan politik secara professional, (15) menjalankan
peraturan atau norma secara otonomi dan mandiri, (16) melaksanakan tugas
dan fungsi secara bertanggung jawab, (17) memikul amanat secara jujur dan
bertanggung jawab, (18) memiliki pengertian kesejagatan atau kosmopolitan,
(19) jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan sendiri, (20) mampu bekerja
sama dengan penuh tanggung jawab, (21) mampu mengambil keputusan yang
adil, (22) mau dan mampu saling asah, asih, dan asuh anatrsejawat, (23) selalu
mau maju secara cerdas dan baik, (24) memahami dengan baik sejarah,
geografi, sosiologi, dan antropologi Indonesia, (25) memahami dengan baik
masalah ke-indonesian saat ini, (26) mengenal dengan baik cita-cita Indonesia
di masa depan (27) mengenal dengan baik aspek-aspek kesejagatan yang
menyangkut Indonesia, (28) mau dan mampu berbahasa Indonesia secara baik
dan benar, (29) menguasai minimal bahasa inggris sebagai bahasa komunikasi,
(30) tahu diri, mawas diri, dan dapat menempatkan diri (apabila dipandang
perlu bias ditambah lebih banyak lagi).13))
Berdasarkan uraian di atas, pemimpin, penguasa yang memiliki moralitas yang
tinggi melalui percontohan, ketuladannan yang bertanggung jawan disertai dengan
iman dan penyerahan diri serta pendekatan pada Tuhannya pertanda dari
kemamkmuran masyarakat, bangsa dan Negara dalam segala kehidupan berbangsa dan
bernegara. Adanya pengakuan keberagaman, hak warganegara, hak asasasi manusia
yang tidak diskriminatif menampakan identitas nasional sesuai dengan karakter, nilainilai kebangsaan Indonesia yang religius.
Ciri dan karekter masyarakat Indonesia adalah , terdiri etnis, dan suku yang
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banyak, penduduknya mendiami kepulauan nusantara, kemudian masyarakatnya sangat
plural, dengan budaya adat dan karekter yang beragam pula. Hal ini tentu akan menjadi
ancaman bagi negara kesatuan RI andakan tidak dilakukan pembinaan, pendidikan
karakter.
Menurut Lickona (dalam editor Bestari dan Syam 2010 : 2) ada beberapa
karakter yang harus diwaspadai jika karakter itu ada, maka itu berarti suatu bangsa
sedang menuju kehancuran, yaitu :
(1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) pengunaan bahasa dan kata-kata
yang memburuk, (3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan, (4)
meningkatnya perilaku yang merusak diri, seperti pengunaan narkoba, alkohol dan seks
bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baikdan buruk, (6) semakin menurunnya
etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) semakin
rendahnya tangung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya
ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antara sesama.
Menurut Editor Bestari dan Syam dalam ( Media Indonesia, 18 Mai 2010
halaman 3) menyatakan, ada sembilan krisis yang dihadapi bangsa Indosnesia pada
saat ini yaitu : ―Krisis identitas, krisis ideologi, krisis kepercayaan, krisis semangat
kebangsaan, krisis semangat sistem politik, krisis menajemen negara, krisis
kesejahteraan rakyat, krisis kedaulatan ekonomi, dan krisis lingkungan alam)‖. Oleh
karenanya, untuk mengatasi permasalahan diatas sesuai dengan identitas bangsa
Indonesia perlu dilakaukan pendidian karakter sebagai bagian dari Pendidikan hak-hak
warga dan dan menyadari akan pengakuan hak-hak azasi baik yang diatur dalam UUD
1945 Pasal 28 a s.d Pasal 28 j, maupun disepakati dalam kehidupan antarnegra yang
wujudnya dicantumkan dalam declaration humans Right , yang diterbitkan tahun 1948.
Untuk adanya pengakuan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagai identitas bangsa, maka perlu dikembangkan pendi1dikan karakter, Menurut
Kementerian Pendidikan Nasional (2010:7) hal itu dilakukan sbb:
1) kembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia
dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; (2)
Kemembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang
religius;(3)tanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik
sebagai generasi penerus bangsa;(4)kembangkan kemampuan peserta didik
menjadi
manusia
yang
mandiri,
kreatif,
berwawasan
kebangsaan;(5)kembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai
lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta
dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan, 15).
Berdasarkan pandangan di atas, wujud nilai-nilai keagamaan, kemanusian,
rasa persatuan dan pengakuan keberagaman hak, dan kepentingan akan disadari
masyarakat, warga atau rakyar Inddonesia.
Simpulan
Pada penutup ini, penulis mau mengatakan, bahwa tantangan PKn sebagai
sistem pengetahuan terintegrasi dalam segala tindakan, perilaku dengan nilai-nilai

601

Pancasila, budaya dan keagamaan diwujudkan dalam satu kesatuan perilaku yang
konkrit harus dilahirkan dalam bentuk kesadaran melaksanakan kehidupan, sadar akan
nilai, hukum budaya dan keyakinan beragama kepada Tuhan Yang Maaha Esa adalah
merupakan modal dalam menjalankan kekuasaan, kepemimpinan pemerintahan dalam
bernegara yakni Negara Indonesia. Dengan demikian pendewasaan pengetahuan,
ketrampilan serta berbuat dan berpartisipasi, sadar akan jati diri, bertanggungjawab,
merasa disaksikan segala perbuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa,adalah jaminan bagi
keselamatan bangsa dan kemakmuran masyarakat Indonesia sepanjang masa. Dengan
demikia transformasi Emapat Pilar, ( Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekaan
Tunggak Ika) akan menjadi wujud PKn sebagai sistem pengetahuan terintegrasi dalam
segala perilaku kehidupan, sekaligus strategi untuk menafikan konflik, rintangan
menuju masyarakat Indonesia makmur.
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KERANGKA PEMIKIRAN PEMBELAJARAN HUKUM PIDANA DALAM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh,
Petrus Irianto, SH., M.Pd., MH
Abstrak
Hukum pidana adalah satu instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap
orang yang bersentuhan dengannya. Karena itu satu prinsip penting bagi
pendayagunaannya ialah bahwa baru akan diberdayakan bilamana sarana-sarana lain
yang tersedia sudah diupayakan dan tidak berhasil: hukum pidana sebagai upaya
terakhir atau sebagai ultimum remedium. Pendidikan Kewarganegaraan bukan saja
sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti di satuan pendidikan namun juga sebagai
pengalaman belajar di sekolah dan diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan). Selain
itu pentingnya PKn dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka sudah harus
dipikirkan normal science berupa paradigma hukum dalam PKn yang memberikan
sesuatu yang baru bagi aktivitas keilmuan PKn yang didukung oleh para ilmuwan dan
praktisi PKn dan mampu merangkum banyak fakta/masalah hukum dalam PKn sebagai
mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman belajar di sekolah dan
diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan).
Kata Kunci : Hukum Pidana, Pendidikan Kewarganwgaraan
Pendahuluan
Membangun bangsa dalam konteks kesadaran hukum demokrasi di Indonesia
memerlukan waktu dan sarana yang tepat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
pendidikan eksklusif yang mempunyai tugas pedagogis mempersiapkan warga negara
untuk memiliki dan menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), nilai
(value), serta sikap (attitude) tentang persatuan dan keberagaman bangsa yang
mengarah pada potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi sampai saat
ini Pendidikan Kewarganegaraan belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk warga
negara muda sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman
belajar di sekolah maupun diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan).
Ketika Pancasila tidak lagi sebagai wahana pengikat bangsa, bangsa Indonesia
mengalami dekadensi moral yang sangat memprihatinkan di seluruh elemen bangsa
khususnya warga negara muda, ―mau kemana bangsa ini dengan generasi penerus yang
tidak mempunyai karakter unggul dan visioner?‖. Masyarakat sangat menginginkan
dan mengharapkan serta memiliki minat untuk mempersiapkan anak-anak menjadi
warganegara yang smart and good citizen dan bagaimana anak-anak dapat belajar
mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan
saja keterlibatan pada hal-hal yang mengarah pada kejahatan. Kenyataan diatas
merupakan gambarkan sebagai keprihatinan dan kekhawatiran yang sebenarnya,
terutama dalam masyarakat yang demokratis.
Ada banyak bukti bahwa tidak ada negara didunia, termasuk Amerika Serikat
yang telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan
tanggung jawab di antara totalitas warganya yang diperlukan untuk memelihara dan
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memperbaiki demokrasi konstitusional (http://www.gwu.edu/~ccps/pop_civ.html).
Artinya, bahwa civic education dianggap gagal mempersiapkan warga negara muda
melalui mata pelajaran dasar di sekolah, maka sudah saatnya sebagai negara harus
menyadari bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah penting untuk
mempertahankan demokrasi konstitusional, serta membangun kebiasaan berpikir yang
memposisikan dan menginformasikan demokratis yang diwariskan. Selanjutnya, Alexis
de Toqueville menunjukkan bahwa setiap generasi muda adalah orang-orang muda
yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan
disposisi (sifat karakter privat dan publik) yang mendasari demokrasi konstitusional
(http://www.gwu.edu/~ccps/pop_civ.html). Artinya, bahwa pengembangan disposisi
warga negara muda harus dipupuk dan dipelihara dengan proses pembelajaran dan
pemodelan melalui apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa
yang dilakukan dalam masyarakat.
Menurut Elson (Meteray. B, 2013) Soekarno pada akhir perjuangan merebut
kemerdekaan menyatakan ―penting disimak bahwa gagasan Indonesia dengan segala
keragamannya belum mendapat rumah yang nyaman dalam negara Indoensia yang
dibangun‖. Temuan ini memperkuat hasil studi dari Suwarsih Warnaen (Irianto. P,
2011) yang menyatakan bahwa salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa
Indonesia sebagai bangsa multietnis adalah masalah integrasi nasional. Ekspresi rasa
kesukubangsaan tampak masih sering menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar
suku bangsa.
Selain itu Herbert Feith (Sapriya,2007) mengemukakan kondisi Indonesia
pasca kemerdekaan dari sudut pandangan kesatuan politik, wilayah geografis Indonesia
yang lebih dominan unsur lautan bukanlah rintangan utama untuk membangun karakter
melainkan masalah kesenjangan antara kehidupan kota besar dengan wilayah pedesaan
(rural areas) yang akan lebih mudah memicu konflik.demikian pula dalam aspek
ekonomi, masalah kebijakan pemerintah pusat tentang pemberdayaan ekonomi
masyarakat Jawa dan luar Jawa serta masalah sumber daya alam akan mudah
mengundang konflik vertikal (major centrifugal pressure).
Pembahasan
Hukum Pidana sebagai Hukum Publik yang mengatur hubungan antara negara
dan warga negara
Korupsi, human trafficking (perdagangan manusia), perdagangan narkotika
dan obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir, adalah tema-tema yang juga disorot
oleh hukum pidana. Namun apakah sorotan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat?
Maka pertanyaan pokoknya ialah apakah dengan dan melalui hukum pidana bentukbentuk kejahatan di atas dan yang lainnya dapat dikendalikan atau tepatnya diberantas?
Apakah hukum pidana merupakan sarana paling tepat? Sama pentingnya ialah
pertanyaan apakah hukum pidana ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan di
atas mampu memberikan keadilan? Apakah hukum pidana sudah selaras dengan hakhak asasi manusia dengan tuntutan Negara Hukum (rule of law)? Apakah peraturan
perundang-undangan (hukum) pidana terang dan jelas, terutama bagi warga biasa yang
diharapkan mematuhi peraturan yang termuat di dalamnya.
Hukum pidana adalah satu instrumen yang dampaknya jauh ke dalam
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kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya. Karena itu satu prinsip penting
bagi pendayagunaannya ialah bahwa baru akan diberdayakan bilamana sarana-sarana
lain yang tersedia sudah diupayakan dan tidak berhasil: hukum pidana sebagai upaya
terakhir atau sebagai ultimum remedium. Hal ini tidak hanya berlaku dalam bidang
pembuatan aturan substantif dan prosesuil, namun juga dalam bidang penjatuhan
pidana: apakah tersedia sanksi-sanksi alternatif lainnya diluar hukum pidana yang
dapat didayagunakan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas muncul dalam pembelajaran pembelajaran yang diselenggarakan untuk pengajar-pengajar hukum pidana di
Indonesia. Tujuannya adalah agar dengan dan melalui cara ini penyelenggara dapat
menyumbangkan sesuatu bagi upaya peningkatan sistem pengajaran hukum maupun
pengembangan pendekatan socio legal terhadap hukum di Indonesia.
Intisari dari Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian : yaitu (1) hukum
pidana adalah aturan tentang perilaku yang dilarang (perilaku salah) melalui transfer
hukum di satuan pendidikan dan pendidikan tinggi guna membentuk kesadaran hukum
serta dalam perspektif lain dimasyarakat, problematika hukum pidana dengan
perkembangan tindak pidana baru yang bertujuan untuk efektivitas hukum ; (2) Hukum
pidana merupakan hukum publik dalam hubungan antara negara dan warga negara
melalui pendidikan. (Lihat Gambar 1 dan 2)
Hukum Pidana adalah aturan tentang perilaku yang dilarang (perilaku
Gambar 1.
salah) melalui transfer hukum di satuan pendidikan dan pendidikan tinggi guna
membentuk kesadaran hukum serta dalam perspektif lain dimasyarakat, problematika
Hukum Pidana dengan perkembangan tindak pidana baru yang bertujuan untuk
efektivitas hukum
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Gambar 2.
Hukum pidana merupakan hukum publik dalam hubungan antara negara
dan warga negara melalui pendidikan di Pendidikan tinggi

Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana peningkatan jati
diri bangsa dan pembentukan warga negara yang baik pada negara-negara di
dunia
Dunia pendidikan pada jaman globalisasi semakin membuat masyarakat
mengkotak-kotakkan kurikulum dan mulai menganggap ada mata pelajaran atau mata
kuliah yang tidak begitu penting untuk keberlangsungan hidup anak-anak mereka di
masa sekarang dan masa depan. Pola pikir orang tua tersebut mulai diikuti oleh anakanak sebagai wujud nyata dari pola rasa dan pola laku dalam mengikuti pembelajaran
di sekolah. Anak-anak merasa bosan dan tidak penting apabila mata pelajaran agama,
pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Jika ditanya kepada siswa-siswi
atau mahasiswa kenapa mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan dan
bahasa Indonesia itu dianggap tidak penting ? jawaban anak-anak adalah mata
pelajaran ini sudah kami terima dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dan
materinya itu-itu saja.
Apakah kita harus salahkan anak-anak yang sudah mulai tidak menganggap
mata pelajaran yang menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan
kurikulum inti? atau apakah kesalahan pendidik yang tidak inovatif dan kreatif
meramu mata pelajaran tersebut untuk lebih menarik dan dianggap penting sebagai
landasan awal untuk mencapai keberhasilan? atau apakah pemerintah yang telah
memberikan contoh atau ruang melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah pada
pembedaan mata-mata pelajaran dengan dibentuknya pendidikan nonformal yang
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
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berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan / atau pelengkap pendidikan formal dalam
rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat? Pertanyaan-pertanyaan diatas
merupakan fenomena yang kecenderungannya adalah anak-anak sekarang mulai
kehilangan nilai-nilai, karakter dan jati diri sebagai fondasi awal untuk mencapai
keberhasilan individu, keberhasilan sosial dan keberhasilan bangsa ini.
Dilain sisi mulai bermunculan bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya
adalah ketika individu mempunyai perilaku yang sangat berlawanan dengan
lingkungannya sehingga disebut perilaku antisosial (antisocial behavior), dimana sifat
merusak terhadap lingkungan sangat dominan, misalnya dengan melakukan coretcoretan di tempat umum (graffiti), menganiaya orang lain, atau dengan membunuh
makhluk hidup lainnya tanpa rasa iba. Dengan kata lain penyimpangan perilaku yang
melawan nilai, norma dan hukum ini dikenal sebagai suatu kejahatan (crime).
Selanjutnya intisari dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu :
Kajian
perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa negara (Indonesia, Australia,
Iraq dan Sudan, Serbia, Nigeria). (Lihat Gambar 3)
Gambar 3. Kajian perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa Negara

Pembelajaran Hukum Pidana dalam Memperkaya Pendidikan Kewarganegaraan
bagi mahasiswa calon guru PKn
Perbedaan pembelajaran hukum pada Fakultas Hukum dan FKIP Program
Studi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu : (1) Fakultas Hukum menghasilkan penegak
hukum sedangkan FKIP Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan
pendidik/guru mata pelajaran atau mata kuliah PPKn/PKn pada satuan pendidikan; (2)
pembelajaran hukum di Fakultas Hukum yaitu mengarah pada optimalisasi
pemasyarakatan hukum sebagai upaya menuju masyarakat sadar hukum
(Riyanto,2010:46) sedangkan FKIP Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan alat untuk mensosialisasi dan memperkuat kepentingan negara yaitu
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memperluas, membentuk dan menghasilkan nasionalisme dan patriotisme; (3)
pembelajaran hukum dilakukan hanya melalui pendidikan di Fakultas Hukum
sedangkan pembelajaran hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai
mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman belajar di sekolah
maupun diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan) yang dirancang serta berperan
untuk mempersiapkan dan membantu proses pembentukan totalitas/keutuhan sebagai
warga negara (Cogan,1999:4) mengandung pengertian : (a) pembelajaran hukum
diberikan pada satuan pendidikan; (b) pembelajaran hukum diberikan pada calon guru
Pendidikan Kewarganegaraan; (c) pembelajaran hukum pada masyarakat melalui
organisasi masyarakat.
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran hukum harus mempunyai
“normal science” yang telah diterima secara luas melalui usaha mengaktualisasikan
pembelajaran hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan memperluasnya dengan
fakta-fakta baru yang terjadi di masyarakat khususnya untuk mempersiapkan dan
membantu proses pembentukan totalitas/keutuhan sebagai warga negara yang baik
(good citizens).
Pembelajaran hukum pidana dalam makalah ini penulis digambarkan dalam (1)
kerangka pemikiran pembelajaran hukum pidana dalam Pendidikan Kewarganegaraan;
dan (2) otonomi keilmuan pembelajaran hukum pidana dalam Pendidikan
Kewarganegaraan yang selama ini digunakan pada perguruan tinggi (Lihat gambar 4
dan 5).

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Pembelajaran Hukum Pidana Dalam PKn
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Gambar 5. Otonomi Keilmuan Pembelajaran Hukum Pidana Dalam PKn
Simpulan
Pendidikan Kewarganegaraan bukan saja sebagai mata pelajaran dasar/mata
kuliah inti di satuan pendidikan namun juga sebagai pengalaman belajar di sekolah dan
diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan). Disisi lain Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan wahana penentu identitas bangsa dan sarana pemutus pemerintahan lama
dan penentu pemerintahan baru yang demokrasi serta partisipatif secara damai. Maka
reorientasi pembelajaran hukum khususnya hukum pidana dalam PKn diharapkan
sebagai teropong guna memecahkan persoalan bangsa menyangkut peningkatan jati
diri bangsa dan pembentukan warga negara yang baik (good citizens).
Selain itu pentingnya PKn dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka
sudah harus dipikirkan normal science berupa paradigma hukum dalam PKn yang
memberikan sesuatu yang baru bagi aktivitas keilmuan PKn yang didukung oleh para
ilmuwan dan praktisi PKn dan mampu merangkum banyak fakta/masalah hukum
dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman
belajar di sekolah dan diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan).
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URGENSI PENILAIAN RANAH AFEKTIF DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh
Rohani, M.Pd1
Abstrak
Penilaian hasil belajar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kognitif, afektif dan
psikomotorik. Keberhasilan pembelajaran peserta didik tidak hanya tergantung pada
ranah kognitif dan psikomotor namun dipengaruhi juga oleh kondisi afektif peserta
didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap
pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga
dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Pendidikan merupakan wadah
untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri individu atau mahasiswa dan
mewariskan pengetahuan, nilai serta perilakunya, sehingga perubahan dan perbaikan di
bidang pendidikan sangat diperlukan, yang akhirnya dapat menghasilkan output yang
sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
Kata Kunci : Hasil Belajar, Pendidikan Kewarganegaraan

Pendahuluan
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut
manusia untuk kreatif dan dapat mengembangkan dirinya baik dari aspek intelektual
maupun sosialnya. Di era globalisasi, sumber daya manusia yang berpendidikan akan
mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan
wadah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri individu atau mahasiswa dan
mewariskan pengetahuan, nilai serta perilakunya, sehingga perubahan dan perbaikan di
bidang pendidikan sangat diperlukan, yang akhirnya dapat menghasilkan output yang
sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Perhatian yang penuh terhadap pendidikan
akan berakibat pada peningkatan peradaban manusia dan kualitas pendidikan. Hal ini
sebagaimana dikemukakan oleh Quisumbing (Kunandar, 2007: 10) yang berbunyi
―kualitas pendidikan sangat dinamis, saat ini pendidikan berkualitas tapi saat
mendatang bisa jadi ketinggalan. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan
kualitas pendidikan diantaranya dengan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang
dilakukan oleh pendidik. Penilaian merupakan proses penting untuk dilakukan dalam
kegiatan belajar mengajar. Penilaian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan
yang ditetapkan sudah tercapai (Fathurrohman dan Wuryandani, 2010: 59). Pendapat
lain juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat
(1) yang berbunyi ―penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
(a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah‖.
Penilaian hasil belajar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kognitif, afektif dan
1
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psikomotorik. Keberhasilan pembelajaran peserta didik tidak hanya tergantung pada
ranah kognitif dan psikomotor namun dipengaruhi juga oleh kondisi afektif peserta
didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap
pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga
dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Hal ini senada dengan temuan
David Kerr (Budimansyah, 2010: 2017) yang menandai Pendidikan Kewarganegaraan
yang kurus (thin citizenship education) adalah hasilnya mudah dan dinilai (easier to
achieve). Artinya, untuk memperoleh nilai PKn itu cukup mudah, misalnya hanya
dengan mengikuti beberapa kali ulangan harian, ulangan tengah semester dan akhir
semester ditambah mengerjakan lembar kerja siswa sudah cukup sebagai tagihan.
Untuk menjadikan PKn sebagai subjek pembelajaran yang gemuk (thick citizenship
education) maka tagihan-tagihan tersebut tidak boleh terlampau sederhana. Artinya,
untuk memperoleh nilai PKn para siswa harus sedikit bersusah payah (more difficult to
achieve). Misalnya selain dari rata-rata hasil ulangan, nilai PKn itu diperhitungkan dari
keterlibatan siswa dalam proyek belajar, dari sikap dan perilakuknya sehari-hari.
Penilaian untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian
penilaian hasil belajar telah diatur Depdiknas (2008: 10) yang menyatakan bahwa
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki dua aspek yang harus
dinilai yaitu aspek kognitif dan aspek afektif siswa. Walaupun para pendidik sadar
akan hal ini, namun belum banyak tindakan yang dilakukan pendidik secara
sistematik untuk meningkatkan minat peserta didik. Oleh karena itu untuk
mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran
dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik harus memperhatikan
karakteristik afektif peserta didik (Depdiknas, 2008:2).
Makalah ini mendeskripsikan pentingnya penilaian ranah afektif dalam
Pendidikan Kewarganegaraan. Karena selama ini yang terjadi banyak guru/dosen
hanya mementingkan penilaian kognitif, padahal keberhasilan belajar seseorang
ditentukan juga oleh ranah afektif peserta didik.
Pembahasan
Penilaian Ranah Afektif
Pengertian Penilaian
Penilaian merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan terutama
dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan dilakukannya penilaian yaitu untuk
mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan oleh guru apakah sudah tercapai.
Griffin dan Nix (Majid, A dan Firdaus A, 2014: 39) mendefinisikan penilaian sebagai
suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik
seseorang atau sesuatu. Selanjutnya Black dan William juga mendefinisikan penilaian
merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan para siswanya dalam
menilai diri sendiri, yang kemudian digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan
sebagai umpat balik untuk mengubah, membuat modifikasi kegiatan pembelajaran
(Majid, A dan Firdaus A, 2014: 53). Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2007 dan
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dikemukakan bahwa
penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis
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dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna.
Berlandaskan uraian di atas maka dapat dimaknai bahwa penilaian adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menilai diri guna untuk menentukan
pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan.
Pengertian Ranah Afektif
Pengertian secara umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang
menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar
tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian
menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya
(Majid, A dan Firdaus A, 2014: 53). Dengan demikian yang dimaksud dengan penilaian
ranah afektif yaitu penilaian dilakukan guru penilaian yang berorientasi pada sikap,
minat, moral, konsep diri dan nilai.
Tingkatan Ranah Afektif
Ranah afektif terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu;
Menerima (receiving), diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau
rangsangan tertentu. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain: menanyakan,
memilih, mendeskripsikan, memberikan, mengikuti, dan mnyebutkan.
Menjawab (responding), siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga
bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan siswa untuk menjawab
secara suka rela, membaca tanpa menugaskan. Kata-kata operasional yang digunakan
antara lain: menjawab, membantu, melakukan, membaca, melaporkan, mendiskusikan,
dan menceritakan.
Menilai (valuing), diharapkan siswa dapat menilai suatu objek fenomena atau tingkah
laku tertentu dengan cukup konsisten. Kata-kata operasional yang digunakan antara
lain; melengkapi, menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian,
memilih dan mengikuti.
Organisasi (organization), tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai
berbeda, menyelesaikan/memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai.Katakata operasional yang digunakan antara lain; mengubah, mengatur, menggabungkan,
membandingkan, mempertahankan, menggenalisasikan, dan memodifikasikan. (Majid,
A dan Firdaus A, 2014: 53).
Karakteristik Ranah Afektif
Selain ranah afektif di atas ada juga karakteristik ranah afektif yang penting
untuk dipahami oleh pendidik. Menurut Direktorat Pembinaan SMA (2010: 46)
menyatakan bahwa ada lima karakteristik afektif yang penting, yaitu: sikap, minat,
konsep diri, nilai, dan moral. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
Sikap
Sikap merupakan suatu kencendrungan untuk bertindak secara suka atau tidak
suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan
menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi
verbal. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap
peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya.
(Majid, A dan Firdaus A, 2014: 54).
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Minat
Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang
mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan
keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Menurut Getzel, minat adalah
suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk
memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan
perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat
atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting
pada minat adalah intensitasnya. Secara umum minat termasuk karakteristik afektif
yang memiliki intensitas tinggi.
Penilaian minat dapat digunakan untuk:
1. mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam
pembelajaran,
2. mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya,
3. pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik,
4. menggambarkan keadaan langsung di lapangan/kelas,
5. mengelompokkan didik yang memiliki peserta minat sama,
6. acuan dalam menilai kemampuan peserta didik secara keseluruhan dan
memilih metode yang tepat dalam penyampaian materi,
7. mengetahui tingkat minat peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan
pendidik,
8. bahan pertimbangan menentukan program sekolah,
9. meningkatkan motivasi belajar peserta didik (Majid, A dan Firdaus A, 2014:
55).
Konsep diri
Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap
kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada
dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang tetapi bisa
juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau negatif, dan
intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah
sampai tinggi. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik,
yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat dipilih alternatif
karir yang tepat bagi peserta didik. Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan
penilaian diri. Kelebihan dari penilaian diri adalah sebagai berikut:
1. Pendidik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik.
2. Peserta didik mampu merefleksikan kompetensi yang sudah dicapai.
3. Pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya.
4. Memberikan motivasi diri dalam hal penilaian kegiatan peserta didik.
5. Peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
6. Dapat digunakan untuk acuan menyusun bahan ajar dan mengetahui standar
input peserta didik.
7. Peserta didik dapat mengukur kemampuan untuk mengikuti pembelajaran.
8. Peserta didik dapat mengetahui ketuntasan belajarnya.
9. Melatih kejujuran dan kemandirian peserta didik.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Peserta didik mengetahui bagian yang harus diperbaiki.
Peserta didik memahami kemampuan dirinya.
Pendidik memperoleh masukan objektif tentang daya serap peserta didik.
Mempermudah pendidik untuk melaksanakan remedial, hasilnya dapat untuk
instropeksi pembelajaran yang dilakukan.
Peserta didik belajar terbuka dengan orang lain.
Peserta didik mampu menilai dirinya.
Peserta didik dapat mencari materi sendiri.
Peserta didik dapat berkomunikasi dengan temannya. (Majid, A dan Firdaus A,
2014: 55).

Nilai
Nilai menurut Rokeach (1968) merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan,
tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya
dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar
objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai
cenderung menjadi ide, target nilai dapat juga berupa sesuatu seperti sikap dan
perilaku. Arah nilai dapat positif dan dapat negatif. Selanjutnya intensitas nilai dapat
dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Definisi lain
tentang nilai disampaikan oleh Tyler (1973:7), yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas,
atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan
kepuasan. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas,
dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap, dan kepuasan. Oleh
karenanya satuan pendidikan harus membantu peserta didik menemukan dan
menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan bagi peserta didik untuk memperoleh
kebahagiaan personal dan memberi konstribusi positif terhadap masyarakat (Majid, A
dan Firdaus A, 2014: 56).
Moral
Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang per-kembangan moral anak.
Namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan
tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran
respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan pada bagaimana
sesungguhnya seseorang bertindak. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar
terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri
sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain
baik fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama
seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral
berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang.
Ranah afektif lain yang penting adalah:
Kejujuran: peserta didik harus belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan
orang lain.
Integritas: peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan
artistik.
Adil: peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat perlakuan yang
sama dalam memperoleh pendidikan.
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Kebebasan: peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis memberi
kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang. (Majid, A
dan Firdaus A, 2014: 56-57).
Komponen Penilaian Afektif
Ada beberapa komponen dalam penilaian afektif yaitu:
1. memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai
ajaran agama masing-masing yang tercermin dalam perilaku sehari-hari,
2. menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku,
perbuatan, dan pekerjaannya,
3. menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang
terbaik dalam bidang pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan,
4. menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional,
dan tindakan anti korupsi,
5. mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sikap cermat dan menghargai hak
atas kekayaan intelektual,
6. menunjukkan sikap toleran dan empati terhadap keberagaman budaya yang
ada di masyarakat setempat dalam kaitannya dengan budaya nasional,
7. menunjukkan sikap peduli terhadap bahasa dan dialek, dan
8. menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos kerja untuk mendapatkan
hasil yang terbaik dalam bidang iptek (Lampiran Permendiknas Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan);
Pengembangan Instrumen Penilaian Ranah Afektif
Pelaksanaan penilaian ranah afektif harus dilakukan oleh pendidik. Sebelum
melakukan penilaian, pendidik harus membuat instrumen penilaian. Instrumen
penilaian afektif meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri,nilai, dan
moral. Menurut Depdiknas (2008: 7) mengatakan ada 11 (sebelas) langkah dalam
mengembangkan instrumen penilaian afektif, yaitu:
1. menentukan spesifikasi instrumen
2. menulis instrumen
3. menentukan skala instrumen
4. menentukan pedoman penskoran
5. menelaah instrumen
6. merakit instrumen
7. melakukan ujicoba
8. menganalisis hasil ujicoba
9. memperbaiki instrumen
10. melaksanakan pengukuran
11. menafsirkan hasil pengukuran
Spesifikasi Instrumen
Dalam menentukan spesifikasi instrumen penilaian ranah afektif terlebih dahulu
pendidik harus membuat macam-macam instrumen pengukuran ranah afektif. Menurut
Depdiknas, 2008: 8 ditinjau tujuannya ada 5 macam instrumen pengukuran ranah
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afektif sebagai berikut:
Instrumen sikap
Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu
objek, misalnya terhadap kegiatan sekolah, mata pelajaran, pendidik, dan
sebagainya. Sikap terhadap mata pelajaran bisa positif bisa negatif.
Instrumen minat
Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat peserta
didik terhadap mata pelajaran, yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan
minat peserta didik terhadap mata pelajaran.
Instrumen konsep diri
Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan diri sendiri.
Instrumen nilai
Instrumen nilai bertujuan untuk mengungkap nilai dan keyakinan peserta didik.
Informasi yang diperoleh berupa nilai dan keyakinan yang positif dan yang
negatif.
Instrumen moral
Instrumen moral bertujuan untuk mengungkap moral. Informasi moral
melalui
pengamatan
terhadap
perbuatan
yang
seseorang
diperoleh
ditampilkan dan laporan diri melalui pengisian kuesioner.
Dalam menyusun spesifikasi instrumen perlu memperhatikan beberapa hal,
yaitu: tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, dan
panjang insturmen. Setelah menentukan spesifikasi maka yang perlu dilakukan
pendidik yaitu menulis instrumen yang dipilih untuk mengukur aspek afektif tersebut.
Penulisan Instrumen
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Afektif
No.

Indikator

Jumlah Butir

Pertanyaan/Pernyataan

Skala

1.
2.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pendidik yaitu menentukan skala
instrumen penilaian ranah afektif.
Skala Instrumen Penilaian Ranah Afektif
Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif adalah skala
thurstone, skala linkert, dan skala beda semantik (Depdiknas, 2008: 12). Selain itu juga
ada skala Guttman, dan Rating Scale.
SkalaThurstone
Skala Thurstone merupakan skala yang disusun dengan memilih butir yang
berbentuk skala interval. Setiap skor memiliki kunci skor dan jika diurut kunci skor
menghasilkan nilai yang berjarak sama.
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Tabel 2. Contoh Skala Thurstone:Minat terhadap mata pelajaran PKn
No.

Pernyataan

7

6

5

4

3

1

2

Saya senang belajar PKn

1.

Pelajaran PKn bermanfaat

2.
Dst.

Skala Linkert
Skala Linkert merupakan salah satu jenis skala sikap yang paling sering digunakan.
Prinsip pokok skala sikap Linkert adalah menentukan lokasi dudukan seseorang
dalam suatu kontinum sikap terhadap suatu objek sikap, mulai dari sangat negatif
sampai dengan sangat positif. Untuk skala Linkert digunakan skala dengan lima
angka (Fathurraohman dan Wuryandani, W, 2011: 83). Pernyataan sangat positif
diberi skor 5,4,3,2,1; sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan
5. Bentuk jawaban skala Linkert terdiri atas sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak
setuju, dan sangat tidak setuju (Budimansyah, 2010:238).
Tabel 3. Contoh Skala Linkert: sikap terhadap mata pelajaran PKn
No.

Pernyataan

SS

1.

Pelajaran PKn bermanfaat

2.

Pelajaran PKn sulit

3.

Semua orang harus belajar PKn

S

RR

TS

STS

Dst..

Skala Beda Semantik
Skala beda semantik yaitu skala untuk mengukur sikap dan lainnya, tetapi
bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist tetapi tersusun dalam satu garis
kontinum.
Tabel 4. Contoh skala beda semantik mata pelajaran PKn
a

b

c

d

e

f

g

Menyenangkan

Membosankan

Sulit

Mudah

Bermanfaat

Sia-sia

Dst..
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Skala Guttman
Skala Guttman yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas seperti benar-salah,
ya-tidak, pernah-tidak pernah, untuk jawaban positif diberi skor 1 sedangkan untuk
jawaban negatif diberi skor 0 (Budimansyah, 2010:239)
Tabel 5 Contoh Skala Guttman
No. Penyataan
Ya
Tidak
1.

Saya berkeyakinan bahwa prestasi belajar peserta didik sulit
untuk ditingkatkan
Saya berkeyakinan bahwa sekolah tidak akan mampu
mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat

2.
Dst.

Rating Scale
Dalam rating scale data kuantitatif ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam
skala rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban
kualitatif, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan
(Budimansyah, 2010:240).
Tabel 6. Contoh Rating Scale
No. Pernyataan
Interval Jawaban
1.

Keputusan diambil bersama

5 4 3 2 1

2.

Mencintai tanah air sebagai tanah tumpah darah

5 4 3 2 1

Dst...
Sistem Penskoran
Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala pengukuran. Depdiknas
(2008: 13) menyebutkan bahwa Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada
skala pengukuran. Apabila digunakan skala Thurstone, maka skor tertinggi untuk tiap
butir 7 dan skor terendah 1. Demikian pula untuk instrumen dengan skala beda
semantik,tertinggi 7 terendah 1. Untuk skala Likert, pada awalnya skor tertinggi tiap
butir 5 dan terendah 1.
Telaah Instrumen
Setelah penskoran langkah selanjutnya yaitu telaah instrumen. Depdiknas
(2008:13) menyatakan: kegiatan pada telaah instrumen adalah menelaah apakah:
a).butir pertanyaan/pernyataan sesuai dengan indikator, b). bahasa yang digunakan
komunikatif dan menggunakan tata bahasa yang benar, c). butir pertanyaan/pernyataan
tidak bias, d). format instrumen menarik untuk dibaca, e). pedoman menjawab atau
mengisi instrumen jelas, f). jumlah butir dan/atau panjang kalimat
pertanyaan/pernyataan sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca/dijawab.
Merakit Instrumen
Langkah selanjutnya setelah instrumen ditelaah yaitu merakit instrumen.
Depdiknas (2008: 14) menyebutkan: bahwa ―Setelah instrumen diperbaiki selanjutnya
instrumen dirakit, yaitu menentukan format tata letak instrumen dan urutan
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pertanyaan/pernyataan.
Uji coba instrumen
Setelah dirakit instrumen diujicobakan kepada responden, sesuai dengan tujuan
penilaian apakah kepada peserta didik, kepada guru atau orang tua peserta didik. Pada
saat ujicoba yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden atas kejelasan
pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat yang digunakan, dan waktu yang
diperlukan untuk mengisi instrumen. Waktu yang digunakan disarankan bukan waktu
saat responden sudah lelah (Depdiknas, 2008: 14).
Analisis hasil coba
Analisis hasil ujicoba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan/pernyataan.
Jika menggunakan skala instrumen 1 sampai 7, dan jawaban responden bervariasi dari
1 sampai 7, maka butir pertanyaan/pernyataan pada instrumen ini dapat dikatakan baik.
Namun apabila jawabannya hanya pada satu pilihan jawaban saja, misalnya pada
pilihan nomor 3, maka butir instrumen ini tergolong tidak baik (Depdiknas, 2008: 15).
Perbaikan instrumen
Perbaikan dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan/pernyataan yang tidak baik,
berdasarkan analisis hasil ujicoba (Depdiknas, 2008: 15).
Pelaksanaan Pengukuran
Pelaksanaan pengukuran perlu memperhatikan waktu dan ruangan yang
digunakan. Waktu pelaksanaan bukan pada waktu responden sudah lelah. Ruang untuk
mengisi instrumen harus memiliki cahaya (penerangan) yang cukup dan sirkulasi udara
yang baik. Tempat duduk juga diatur agar responden tidak terganggu satu sama lain.
Diusahakan agar responden tidak saling bertanya pada responden yang lain agar
jawaban kuesioner tidak sama atau homogen (Depdiknas, 2008: 15).
Penafsiran hasil pengukuran
Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Untuk menafsirkan hasil pengukuran
diperlukan suatu kriteria. Kriteria yang digunakan tergantung pada skala dan jumlah
butir pertanyaan/pernyataan yang digunakan. Misalkan digunakan skala Likert yang
berisi 10 butir pertanyaan/ pernyataan dengan 4 (empat) pilihan untuk mengukur sikap
peserta didik. Skor untuk butir pertanyaan/pernyataan yang sifatnya positif:
Sangat setuju - Setuju - Tidak setuju - Sangat tidak setuju.
(4)
(3)
(2)
(1)
Sebaliknya untuk pertanyaan/pernyataan yang bersifat negatif
Sangat setuju - Setuju - Tidak setuju - Sangat tidak setuju.
(1)
(2)
(3)
(4)
Skor tertinggi untuk instrumen tersebut adalah 10 butir x 4 = 40, dan skor
terendah 10 butir x 1 = 10. Skor ini dikualifikasikan misalnya menjadi empat kategori
sikap atau minat, yaitu sangat tinggi (sangat baik), tinggi (baik), rendah (kurang), dan
sangat rendah (sangat kurang). Berdasarkan kategori ini dapat ditentukan minat atau
sikap peserta didik. Selanjutnya dapat dicari sikap dan minat kelas terhadap mata
pelajaran tertentu (Depdiknas, 2008: 15-16).
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Simpulan
Penilaian pendidikan adalah suatu proses untuk mengetahui apakah tujuan yang
telah ditetapkan sudah tercapai. Penilaian dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan harus dilakukan secara utuh artinya selain ranah kognitif,
psikomotorik, ranah afektif juga sangat penting untuk dinilai. Oleh karena itu pendidik
tuntut untuk melakukan penilaian tersebut.
Daftar Rujukan
Budimansyah. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun
Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
Carmellia dan chatimah. 2012. ―Kemampuan Guru dalam Membuat Instrumen
Penilaian Domain Afektif Pada Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri SeKabupaten Ogan Ilir. Jurnal Forum Sosial, Vol. V, No. 02.
Depdiknas. 2008. Pengembangan Perangkat Penilaian Afektif. Jakarta: Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Fathurrohman dan Wuryandani, W. 2011. Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (Untuk
PGSD dan Guru SD). Bantul: Nuha Litera.
Kunandar. 2007. Guru Profesional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Majid, A dan Firdaus A, 2014. Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar
Berdasarkan Proses dan Hasil Belajar. Bandung: Interes Media.
Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

622

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Damai dalam
membangun Warganegara Demokratis di Sekolah
Oleh,
Candra Cuga17
Abstrak
Kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan sebuah fenomena dimana selama ini kita
beranggapan lembaga pendidikan adalah tempat untuk mencetak individu-individu
yang memiliki moral dan mandiri di masa depan. Kekerasan yang terjasi pada peserta
didik tidak hanya secara fisik tetapi fisikis bahkan secara simbolik yang kadang tidak
disadari oleh guru. Hal ini dianggap sebagai satu proses pembelajaran untuk
menegakkan disiplin di sekolah, tentu saja hal ini sangat jauh dari cita dan tujuan
pendidikan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya pendidikan untuk
menciptakan budaya damai di sekolah melalui program pendidikan damai peace
education) secara kurikuler. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan
dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn). Lalu sejauhmana relevansinya? Relevansi
pendidikan damai (peace education) dengan pendidikan kewarganeraraan (civic
education) ditinjau dari sisi urgensinya, yaitu keduanya memiliki komitmen dalam
menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang (good and smart citizen) yang
nantinya berperan sebagai agen perdamaiaan dimuka bumi dengan sikap, pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan. Sementara secara konseptual, relevansi pendidikan
damai dengan pendidikan kewarganegaraan, ditinjau dari dimensi tujuan, dimensi
kurikulum, dimensi materi, dan dimensi pembelajaran, keduanya sama-sama memiliki
hubungan yang berkesinambungan,yaitu menumbuhkan sikap mencegah kekerasan,
menyelesaikan konflik secara damai, dan memajukan kondisi yang kondusif untuk
terwujudnya perdamaiaan yang pada gilirannya membentuk warga negara demokratis.
Kata kunci: PKn, Pendidikan Damai, Warganegara Demokratis, Sekolah
Pendahuluan
Dalam masyarakat Indonesia, konflik yang berbau kekerasan menjadi sebuah
fenomena yang akrab dijumpai oleh masayarakat. Kekerasan menjadi sebuah
keniscayaan yang secara sadar atau tidak akan selalu menggerayangi dan mengahantui
masyarakat. Kekerasan ada di sekitar rumah, lingkungan sekitar bahhkan di berbegai
tempat, termasuk dalam lingkungan pendidikan
Fenomena kekerasan di masyarakat terus bergulir meski UU Perlindungan
Anak No. 23 Tahun 2003 telah dilahirkan dan kata damai dan aman juga terus
membanjir dari pendidik, tokoh masyarakat, hingga pejabat pemerintah. Dalam praktik
kekerasan itu, korban paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka
tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. (Ariyani, F,
dkk. 2010). Itu berarti anak-anak dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari perilaku
dan tindakan kekerasaan. Dalam kontek ini adalah kekerasan yang terjadi pada peserta
didik di sekolah.
Tumpubolon dkk, dan atas kesepakatan dengan UNICEF (The United Nations
17

Candra C adalah dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo dan Mahasiswa Program Doktor PKn SPs UPI

623

Children’s Fund), melakukan screening sheet untuk mengetahui apakah seseorang
peserta didik pernah menerima perlakukan kekerasan dari orangtua atau gurunya.
Dalam screening sheet tersebut terindentifikasi 36 tindakan yang tergolong kekerasan
pada anak, yaitu (1) dipukul/disabet; (2) dilempar dengan buku, penghapus, kapur, dll;
(3) dicubit; (4) dijabak; (5) ditampar; (6) dijewer; (7) ditendang; (8) dicambuk; (9)
diikat; (10) disiram air; (11) didorong; (12) dibanting; (13) dikurung di kamar mandi;
(14) dicekik; (15) diinjak; (16) dijemur; (17) disuruh berdiri di depan kelas; (18)
dibotakin kelapa; (19) disuruh lari; (20) diminta push up; (21) disuruh kerja (mengepel,
dll); (22) dicolek; (23) dicium paksa; (24) dipeluk paksa; (25) paha dielus; (26) dada
diraba; (27) disingkap roknya; (28) alat kelamin diraba/disentuh/dipegang; (29)
dimarahi/diomelin; (30) dimaki/dicela; (31) dihina; (32) diusir; (33) diejek; (34)
dibentak/digertak; (35) diancam; (36) disumpah. (Rianto, A. 2009: 249). Jika dikaji
secara teoritis kekerasan tersebut mencakup kekerasan simbolik, kekerasan psikologis
dan kekerasan fisik.
Berdasar dengan data tersebut, kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan
sebuah fenomena dimana selama ini kita beranggapan lembaga pendidikan adalah
tempat untuk mencetak individu-individu yang memiliki moral dan mandiri di masa
depan. Situasi kekerasan itu dapat tergambar dengan jelas, dimana tidak ada
permasalahan ketika seorang guru menghukum peserta didiknya dengan cara
memukul, mencubit, menampar. Hal ini dianggap sebagai satu proses pembelajaran
untuk menegakkan disiplin di sekolah, tentu saja hal ini sangat jauh dari cita dan tujuan
pendidikan nasional Indonesia.
Untuk mengantisipasi berulangnya kasus dan peristiwa kekerasan dalam skala
yang lebih besar, diperlukan upaya prevensi, yaitu melalui pendidikan di sekolah.
Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik, dalam hal ini peserta didik,
untuk mengembangkan diri pada dimensi intelektual, moral dan psikologis mereka.
Perkembangan masyarakat modern menuntut bahwa tugas sebagian tugas pendidikan
dijalankan oleh institusi yang disebut sekolah (Galtumg,J. 2003).
Ada beberapa asumsi dan alasasan rasional mengenai pentingnya pendidikan
bagi anak-anak (peserta didik) di sekolah dalam rangka mencegah kekerasan yang
terjadi pada mereka. Adapun yang mendasari gagasan tersebut diantaranya adalah (
Fountain, S. 1999: 2-3):
a. Konvensi Hak Anak (1989), Pasal 29 menyatakan:
“...the education of the child shall be directed to...the preparation of the
child forvresponsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace,
tolerance,vequality of sexes, and friendship among all peoples...”
b. Tahun 1990, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua mengatakan
bahwa:
―Every person – child, youth and adult – shall be able to benefit from educational
opportunities designed to meet their basic learning needs. These needs comprise
both essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy, and
problem solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values,
and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full
capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to
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improve the quality of their lives, to make informed decisions, and to continue
learning …The satisfaction of these needs empowers individuals in any society and
confers upon them a responsibility to … further the cause of social justice, … to be
tolerant towards social political and religious systems which differ from their own,
ensuring that commonly accepted humanistic values and human rights are upheld,
and to work for international
peace and solidarity in an interdependent world.‖
c. Tahun 1990, Penelitian yang dilakukan Graça Machel tentang Dampak Konflik
Bersenjata pada Anak-anak menegaskan kembali pentingnya pendidikan dalam
membentuk masa depan damai :
―...Both the content and the process of education should promote peace,
social justice, respect for human rights and the acceptance of responsibility.
Children need to learn skills of negotiation, problem solving, critical thinking and
communication that will enable them to resolve conflicts without resorting to
violence.‖
d. The UNICEF ‗Anti-War Agenda‘, set out in The State of the World’s Children
1996, declares:
―...Disputes may be inevitable, but violence is not. To prevent continued cycles of
conflict, education must seek to promote peace and tolerance, not fuel hatred and
suspicion.‖
Berdasar pada berbagai argumentasi dan rekomendasi yang tersebut, demi
kelancaran amanat pendidikan yang diemban oleh sekolah, maka kelancaran proses
yang terjadi di dalam sekolah menjadi fokus perhatian banyak kalangan yang mengkaji
masalah manajemen sekolah. Salah satu isu yang dibawa adalah terciptanya situasi
yang kondusif bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Pada titik tertentu, situasi yang kondusif ini menjangkau tema mengenai kedamaian di
sekolah, karena kedamaian berkaitan dengan kenyamanan dalam belajar, jaminan akan
keamanan dalam beraktifitas di sekolah, kehangatan dalam berinteraksi dengan orang
lain serta kebebasan dalam berkreasi dan berkarya, yang menyebabkan terpenuhinya
kebutuhan psikologis peserta didik di sekolah.
Mengingat pentingnya masalah kedamaian di sekolah, pada tahun 2000
Majelis Umum PBB mengeluarkan mandat kepada UNESCO untuk menetapkan
bahwa tahun 2000 sebagai tahun budaya damai internasional (International Year for
the Culture of Peace) dan dekade tahun 2001 sampai 2010 sebagai dekade budaya
damai dan tanpa kekerasan (International Decade for a Culture of Peace and NonViolence for the Children of the World). Penetapan dekade 2001 sampai 2010 sebagai
dekade budaya damai anti kekerasan tersebut merupakan kelanjutan dari program
berkesinambungan yang dimulai semenjak tahun 1974 mengenai Education for
International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to
Human Rights and Fundamental Freedoms yang ditetapkan di Paris, World Plan of
Action on Education for Human Rights and Democracy yang ditetapkan di Montreal
pada tahun 1993, Declaration and Programme of Action of the World Conference on
Human Rights yang ditetapkan di Wina pada tahun 1993, Declaration and Integrated
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Framework of Actionon Education for Peace, Human Rights and Democracy yang
ditetapkan di Paris pada tahun 1995 serta penetapan dekade the Plan of Action for the
United Nations Decade for Human Rights Education yang dimulai dari 1995 sampai
tahun 2005 ( M. Hadjam, NR dan Widhiarso, W. 2003).
Semenjak ditetapkan, berbagai macam program mulai dilakukan pada berbagai
negara yang memusatkan pada pendekatan holistik yang menekankan pada metode
partisipatif masyarakat terutama peserta didik di sekolah. Dimensi-dimensi yang
dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan (peace
and non-violence), hak asasi manusia (human rights), demokrasi (democracy),
toleransi (tolerance), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (international and
intercultural understanding), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (cultural
and linguistic diversity) ( M. Hadjam, NR dan Widhiarso, W. 2003).
Dalam kontek tersebut, pendidikan damai (peace education) menjadi urgen
dalam upaya membangun budaya perdamaian yang harus ditumbuhkembangkan
sebagai kebiasaan yang baik seperti nilai, sikap saling menghormati, adanya kebebasan
bagi setiap orang, adanya sikap kepedulian, saling berbagi tanpa konflik. Kemudian
apabila terjadi konflik harus dicari akar permasalahan dengan memperioritaskan caracara yang menguntungkan bagi semua. Berkaitan dengan cara-cara yang ditempuh
efektif dan efesien untuk diberlakukan, yaitu bisa melalui dialog dan negosiasi antara
pihak-pihak yang mengalami konflik sebagai wujud dari upaya membangun warga
negara demokratis
Dalam beberapa penelitian yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli dan
akademisi telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan damai dapat
menekan dan mencegah kekerasan pada sebuah tatananan masyarakat yang memiliki
keberagaman sehingga berpontensi terjadi tindakan kekerasan atau konflik, termasuk
dalam literatur penelitian Internasional. Menurut International Peace Research
Association (IPRA), dalam konferensi yang ke-17 di Durban, Afrika Selatan, pada
tanggal 23 Juni 1998, dinyatakan bahwa pendidikan damai adalah proses
memberdayakan orang dengan kecakapan, sikap dan pengetahuan (skills, attitudes, and
knowledge) untuk: (1) Membangun, memelihara dan memperbaiki hubungan di semua
level dalam seluruh interaksi manusia (to build, maintain, and restore relationships at
all levels of human interaction); (2) Mengembangkan pendekatan-pendekatan positif
terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat
internasional; (3) Menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun
emosi yang mengayomi semua individu; (4) Menciptakan sebuah dunia yang aman
berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; (5) Membangun sebuah lingkungan yang
lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan. (Salomon, G & Cairns, E.
2010).
Studi lain yang dilakukan oleh Farida Ariyani, dkk tahun 2010, menunjukkan
bahwa pengembangan pendidikan damai dan hak asasi manusia (PD-HAM) efektiv
mencegah kekerasan di sekolah. Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan
mengambil sampel beberapa sekolah dasar (SD) yang menunjukkan bahwa model PDHAM yang dikembangkan memiliki kelayakan (feasibility), ketepatan (accuracy), dan
kegunaan (utility). Atau dengan kata lain model PD-HAM ini acceptable untuk
digunakan secara terintegrasi pada pelajaran PKn di sekolah dasar untuk mencegah

626

kekrasan di sekolah (Ariyani, F, dkk. 2010).
Berdasar pada kajian ilmiah dan akademik tersebut, diperlukan sebuah langkah
konkrit dalam menindaklanjuti kesadaran mengenai pentingnya budaya damai dan anti
kekerasan melalui wahana pendidikan damai. Hemat penulis, salah satu hal yang dapat
dilakukan adalah mengintegrasikan pendidikan damai melalui bidang kajian yang
sudah menjadi program sosio cultural, akademik dan kurikuler secara formal
dilaksanakan di Indonesia yakni melalui bidang studi/mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Kewarganegaraan (PKn) di perguruan
tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam
konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan
karakter bangsa (nation and character building) di tengah heterogenitas
masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tesebut tergambar dalam
prinsip berbhineka, tetapi integrasi dalam kesatuan. Untuk itu, PKn menemukan
momentumnya menjadi topik sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia
dengan prinsip dan nilai kedamaian sebagai salah satu visi dari PKn dalam konteks
konstitusional.
Sebagaimana visi PKn NKRI dalam landasan konstitusional adalah lahirnya
manusia WNI dan kehidupan masyarakat bangsa NKRI, religius cerdas, demokratis
dan lawful ness, damai-tentram-sejahtera, modern dan berkepribadian Indonesia. Dan
Misi PKn adalah Program Pendidikan membelajarkan dan melatih anak didik secara
demokratis-humanistic-fungsional (Djahiri, K. 2006:9-10). Visi dan Misi inilah yang
menjadi arahan atau landasan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar
sehingga menjadi searah dan sesuai dengan arah tujuan Cita-cita NKRI baik secara
idiil, maupun konstitusional.
Berdasar beberapa argumentasi tersebut, untuk mencapai masyarakat yang
damai tidak bisa dibangun secara taken for granted atau trial and error,
sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan
berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut
adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang
dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas
(citizenship education) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21
yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu
cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan, 1998:116).
Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dimaknai bahwa PKn memiliki peran
yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda sebagai warga negara yang
baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Kerr yang menyatakan 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 (through
schooling, teaching, and learning) in that preparatory process atau,
“citizenship or civics education (Kerr, D. 1999:17)
Dari pengertian tersebut, tergambar bahwa PKn memiliki peran dalam
membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan
tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
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dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memegang perinsip
Bhinneka Tungga Ika. Untuk itu, PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam
upaya mengembangkan masyarakat yang damai yang pada gilirannya dapat
membentuk warga negara demokratis. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara prinsip
telah termaktub di pasal (4), di mana dijelaskan bahwa ―pendidikan diselenggarakan
secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai damai, Hak
Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai keagamaan dan kultural‖ (Candra, C. 2012).
Berdasarkan konsepsi tersebut, pendidikan damai di Sekolah merupakan salah
satu instrument dalam konteks pendidikan nasional dalam memprogramkan secara
kurikuler PKn sebagai wadah dalam membina warga negara demokratis agar menjadi
baik dan cerdas sehingga dapat berperan menjadi agen perdamaiaan.
Dari pandangan-pandangan tersebut, cukup argumentatif bahwa pendidikan
kewarganegaraan relevan sebagai kajian yang bersifat interdisipliner, multidisipliner
bahkan transdisipliner. Oleh karena itu, mengkaji pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks tersebut merupakan suatu hal yang menantang, khususnya bagi penulis untuk
mendalami dan menalaah secara lebih tajam mengenai peran pendidikan
kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan damai di sekolah yang tidak lain
merupakan bagian dari komitmen akademik dan salah satu upaya untuk memperkuat
jati diri dalam mewujudkan (body of knowlodge) PKn.
Pembahasan
Relevansi Peace Education dengan Pendidikan Kewarganegaraan untuk
membentuk Warganegara Demokratis
1. Dimensi Tujuan
Menerapkan Peace education di tingkat sekolah atau perguruan tinggi
dimaksudkan untuk mengubah sikap individual ke arah saling menghargai perbedaan
dalam keberagaman kelompok, sebagai realitas kehidupan yang harus dihadapi (
UNESCO,1998). Selain itu, peace education bertujuan untuk mendidik lebih banyak
ke arah terjadinya proses perubahan peserta didik dengan terlibat secara langsung di
dalamnya yang tidak hanya sekadar diberikan materi saja, tetapi dipraktikkan secara
langsung (Galtung, J. 1983: 281). Alasannya karena mereka yang akan merasakan
secara langsung manfaatnya sebagai generasi muda pada masa yang akan datang
melalui perdamaian.
UNESCO memberikan batasan tujuan peace education apabila dikembangkan
dalam ruang kelas yang bisa diajarkan kepada peserta didik, peace education aims to
develop skills, attitudes, and knowledge With cooperative and participatory learning
methods and an environment of tolerance, care, and resfect. Through dialogue and
exploration, teachers and students engage in a journey of shared learning. Tuiuan
peace education menurut UNESCO lebih mengarah pada pengembangan keterampilan,
sikap, dan pengetahuan yang orientasinya pada kerja sama, metode pembelajaran
partisipasi dengan lingkungan yang di dalamnya ada toleransi, kepedulian, saling
menghormati, ada Tanya jawab eksplorasi, dan keterlibatan guru maupun para peseta
didik dari pengalaman yang dibagi bersama. Sementara UNICEF memberikan
pernyataan tentang tujuan peace education sebagai berikut, Peace education is an
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essential component of quality basic education that aims to build the knowledge, skills,
attitudes, and values that will enable young People to Prevent violence, resolve conflict
peacefully, and promote social conditions conductive to peace and justice. Peace
education adalah komponen penting penentu dasar mutu pendidikan yang bertujuan
untuk membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang akan
memungkinkan peserta didik untuk mencegah kekerasan, menyelesaikan konfik secara
damai, dan memajukan kondisi yang kondusif untuk perdamaian dan keadilan
(Fountain, S. 1999).
Jadi, tujuan penting diberlukannya peace education terutama pada institusi
pendidikan (sekolah) pada dasarnya memberikan pemahaman kepada peserta didik
bagaimana akar kekerasan dan kemudian diberikan pengetahuan baru tentang isu kritis
sebagai jalan alternative, dengan cara menjaga perdamaian (peacekeeping),
menciptakan perdamain (peacemaking), membangun perdamaian (pecebuilding).
Apabila mencermati dari tujuan pembelajaran pendidikan damai, maka
memiliki keterkaitan dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan (civic education)
terutama dalam konteks membentuk warga negara demokratis dan bertanaggunjawab
yang berlandaskan pada prinsip dan nilai kedamaian serta menolak akan sikap dan
perilaku kekerasan dalam arti yang luas. Dilihat secara filosofis, sosio-politis dan
psikopedagogis, pendidikan kewarganegaraan memegang misi suci (mission sacre)
untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D.
2007:156. Hal tersebut dapat ditelusuri dari rumusan pasal 3 UU No.20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara imperatif menggariskan
bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 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.
Secara khusus ―Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan
untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air‖ (Penjelasan Pasal 37 ayat (1)). Dalam konteks itu pendidikan
kewarganegaran pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau
pendidikan karakter bangsa dengan beragama kemampuan yang harus dimiliki oleh
warga negara. Kemampuan ini telah dirangkum menjadi tiga sasaran pembelajaran
PKn yang dikenal pula sebagai orientasi tujuan pembelajaran PKn untuk membentuk
warga negara yang demokratis, ialah membentuk warga negara yang baik dan cerdas
(good and smart citizen), partisipatif (partisipatif citizen) dan bertanggung jawab
(responsible citizen). (Wahab, A dan Sapriya, 2011: 333-334).
Apabila mencermati tujuan yang ingin dikembangkan dan dicapai dalam
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pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan khususnya pada lingkungan sekolah maka
dapat dimaknai bahwa bidang studi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan
pendidikan damai yakni untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta
didik untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain, karena tanpa itu , maka warga
negara yang (good and smart citizen) dan atau warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab susah untuk dicapai.
2. Dimensi Materi
Memahami peace education, tidak hanya terkait dengan perilaku kekerasan,
peperangan, konflik, kriminalitas, dan seterusnya, tetapi juga terwujudnya kondisi
perdamaian yang positif. Dengan demikian, peace education, akan mencakup seluruh
aspek perdamaian yang dikembangkan dalam bentuk materi yang mengarahkan pada
tiga aspek atau domain utama, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik
melalui metode yang dinamis agar terarah dalam pengajaran di lingkungan sekolah.
Pengembangan materi peace education berasal dari tujuan peace education
sebagaimana dinyatakan UNESCO dan UNICEF, atau menurut pendapat para ahli
dengan mengarahkan pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan skill (Khun, D. 2008:
6). Masing-masing aspek sudah dijabarkan ke dalam berbagai bentuk materi khsusus
menyangkut perdamaian. Idealnya, pengembangan peace education harus memiliki
standar dalam pengajaran sehingga jelas sasaran yang akan dicapai.
UNESCO menjabarkan materi peace education antara lain aspek kognitif
meliputi mawas diri, pengakuan tentang prasangka, konflik dan perang, damai tanpa
kekerasan, lingkungan dan ekologi, nuklir dan senjata, keadilan dan kekerasan, teori
resolusi, pencegahan dan analisis konflik, budaya, ras, gender, agama, isu HAM, sikap
tanggungjawab, pengaruh globalisasi, masalah buruh, kemiskinan dan ekonomi
internasional, hokum internasional dan mahkamah keadilan, PBB, masalah AIDS dan
lain sebagainya. Aspek Apektif meliputi kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap
toleransi, hormat terhadap martabat manusia dan perbedaan, saling memahami antarbudaya, kepekaan jenis kelamin, sikap peduli dan empati, sikap rekonsiliasi dan tanpa
kekerasan, tanggungjawab social, solidaritas, resolusi berwawasan global. Aspek skill
meliputi komunikasi, kegiatan reflektif dan pendengaran aktif, bekerjasama, empati,
berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah, apresiasi artistic dan estetika,
kemampuan menegahi sengketa dan negosiasi dan resolusi konflik, sikap sabar dan
pengendalian diri penuh imajinasi, kepemimpinan ideal dan memiliki visi (Loreta, N &
Jasmin, N, 2008: 25).
Mencermati materi yang dimuat dan dikembangkan dalam pembelajaran
pendidikan damai (peace education) tentu memiliki relevansi terhadap materi dan nilai
yang ada pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat pada
kompetensi yang dikembangkan melalui kompetensi kewarganegaraan yang terdiri dari
civic knowlodge, civic disposition and civic skill yang juga berkait dengan konsep
kompetensi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan damai yang dibagi ke dalam
tiga ranah yakni kognitif, afektif dan psikomotorik.
Sebagaimana dalam tujuan dan misi suci dari pelaksanaan pendidikan
kewarganegaraan yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik (good and
smart citizen) serta membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

630

maka tentu saja harus di barengi dengan berbagai nilai yang ada, termasuk pada nilai
dan materi yang ada pada pendidikan damai itu sendiri.
Menyiapkan, membentuk dan mengembangkan warga negara yang demokratis
merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam mengukuhkan diri sebagai
bangsa yang mampu mengintegrasikan keberagaman (multikulturalisme dan atau
pluralisme) sehingga mampu menciptakan peradaban baru dengan segala dimensi yang
dimilikinya sebagai bangsa yang menerapkan prinsip dan nilai Pancasila dalam alam
demokrasi Indonesia. Untuk itu, dalam mencapai hal tersebut, pendidikan damai
menemukan relevansinya sebagai salah satu instumen dalam menciptakan perdamaian
dalam keberagaman yang sangat potensial mengalami disintegrasi karena adanya
bentuk kekerasan baik berupa difensif maupun destruktif. Jika mencermati materi, dan
nilai yang ada pada pendidikan damai maka pendidikan kewarganegaraan dalam
perspektif sosio cultural dan kurikuler merupakan salah satu bidang kajian yang sangat
strategis dan relevan untuk mewadahi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan
damai di Indonesia.
3. Dimensi Pembelajaran
Mengajarkan perdamaian di sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta
didik/mahasiswa merupakan proses belajar yang menyenangkan. Guru atau dosen
mengajarkan tentang masalah-masalah kekerasan dan alternatif pemecahan. Empat
prinsip pokok dalam pengajaran peace education, yaitu 1) holistik/ menyeluruh; 2)
dialog; 3) pemikiran lritis; 4) membentuk nilai-nilai perdamaian. Harris dalam
tulisannya mengungkapkan peace educaton teach about problems of violence and
alternatives to violence. Pendidik perdamaian mengajarkan tentang masalah kekerasan
dan alternative terhadap kekerasan, atau dengan bahasa yang lain, lebih jelasnya, peace
education; memberikan pengetahuan tentang masalah kekerasan dan suategi untuk
perdamaian, peace education; providing knowledge about prolems of violence and
strategies for peace (Harris, I.M. 2004).
Pembelajaran peace education secara holistik adalah proses pembelajaran
melibatkan pikiran, hati, dan semangat. Jadi, pembelajaran benar-benar meresapi dan
mengerti apa yang dia pelajari, bukan hanya sekadar untuk memperkaya pikiran
keilmuan mereka, melainkan pula memperkaya hatinya. Menyeluruh juga berarti
melibatkan semua aspek dalam kehidupan dari tingkat individu sampai ringkat bangsa
atau negara dengan melibatkan semua sektor dalam masyarakat. Dilaksanakan di
semua tingkat pendidikan; dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi dan dalam bentuk
pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Selain itu, juga menyeluruh dalam
artian keterkaitan semua bidang ilmu. Pengajaran melalui dialog diartikan bahwa
pelaksanaan peace cducation selalu dilakukan dalam bentuk dialog. Dialog
memungkinkan pembelajaran dan pendidik berada dalam posisi yang sama dan saling
belajar. Dialog sendiri juga melatih pembelajaran dan pendidik untuk saling
menghormati karena di dalam dialog terdapat unsur mendengarkan dengan baik yang
kemudian membuka pembelajaran dan guru untuk dapat menerima ide-ide baru. Selain
itu, melalui dialog, akan terbangun suasana demokratis dan membuka kemungkinan
semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pengajaran peace
education mendorong pemikiran kritis, artinya peace education dirancang untuk
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mendorong pemikiran kritis dari peserta didik, yang nantinya diharapkan akan
memunculkan komitmen dari mereka untuk berperan dalam membangun budaya
damai. Komitmen itu bisa saja pada tingkat personal, tetapi juga dapat mencakup pada
lingkungan yang lebih luas. Pengajaran peace education membentuk nilai-nilai
perdamaian artinya bahwa akhir pengajaran peace education diharapkan akan
menghasilkan budaya damai yang mungkin digali dari budaya lokal, dan dapat pula
merupakan bentukan baru yang merupakan konsensus bersama. (Saleh, I.N. 2012).
Jadi apabila mengembangkan pembelajaran peace education di sekolah,
kapasitas pembelajarannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah atau
perguruan tinggi, seperti variasi tempat pendidikan, komunitas sekolah, kurikulum
formal atau nonformal sekaligus juga kultur budaya yang mengarah pada budaya
damai. Proses pembelajaran peace education akan memerhatikan peserta didik,
pendidik, materi, dan model pengajaran. Menerapkan model pengajaran peace
education memerlukan pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, menyampaikan
materi dan metode dengan pendekatan humanistik. Alasannya agar guru dengan peserta
didik dapat melakukan komunikasi multi-arah sehingga tercipta suasana demokratis di
dalam kelas, dan tidak didominasi oleh peran guru/dosen secara berlebihan.
Mencermati pembelajaran yang dikembangkan pada peace education maka
tentu berkait dengan prinsip pembelajaran PKn yang menginginkan ruang kelas
sebagai “democratic laboratory” lingkungan sekolah/ kampus sebagai micro cosmos
of democracy”, yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi
berdemokrasi, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warganegara yang demokratis atau
―learning democracy, in democracy, and for democracy” Disamping hal tersebut perlu
dikembangan dalam bentuk ekstrakulikuler yang bernuansa demokrasi, menjadikan
sekolah sebagai lingkungan demokratis dengan melibatkan siswa dalam kegiatan
masyarakat. Selain itu pendidikan yang bersifat demokratis tidak cukup hanya melalui
mengajar demokrasi (teaching democracy) akan tetapi lebih menekankan pada
penerapan cara hidup berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus penting dalam
pembelajaran PKn. (Wahab, A dan Sapriya, 2011)
Jadi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan haruslah bersifat
multidimensional yang memungkinkan para peserta didik dapat mengembangkan dan
menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warganegara dalam masyarakat
bangsa-negara yang demokratis.
Simpulan
Mencermati ulasan yang dikembangkan sebelumnya dapat dimaknai bahwa
relevansi peace education dengan pendidikan kewarganeraraan ditinjau dari sisi
historitas atau urgensinya, yaitu keduanya memiliki komitmen dalam menyiapkan
peserta didik menjadi warga negara yang (good and smart citizen) yang nantinya
berperan sebagai agen perdamaiaan dimuka bumi dengan keterampilan yang
diperlukan dan pengetahuan serta sikap yang dicontohkan para pendiri bangsa
Indonesia (Faunding Father and Mather Indonesia bagaimana mereka mengelola
konflik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi perdamaian.
Sementara secara konseptual, relevansi peace education dengan pendidikan
kewarganegaraan, ditinjau dari dimensi dimensi tujuan, dimensi kurikulum, dimensi
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materi, dan dimensi pengajaran, keduanya sama-sama memiliki hubungan yang
berkesinambungan,yaitu menumbuhkan sikap mencegah kekerasan, menyelesaikan
konflik secara damai, dan memajukan kondisi yang kondusif untuk terwujudnya
perdamaiaan yang pada gilirannya membentuk warga negara demokratis.
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PANDANGAN FILSAFAT ESSENSIALISME DALAM MEMPERKOKOH PKn
SEBAGAI INTEGRATED SYSTEM OF KNOWLEDGE
Oleh,
Eli Karliani
Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan dalam pandangan essensialisme akan membawa dua
yaitu di satu sisi essensialisme akan membantu individu sebagai warga negara yang
bisa merubah dunia, tetapi di sisi lain dampak negatifnya yaitu dapat merusak dunia
apabila menghilangkan nilai-nilai yang menjadi tatanan nilai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai
integrated system of knowledge berarti bahwa PKn harus dikembangkan berdasarkan
kajian yang bersifat multidispliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Dalam
pengembangan warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik (to be a smart
and good citizen), Aspek kajian PKn setidaknya harus memuat dua pendekatan yaitu
pendekatan idealisme dan pendekatan realisme yang ditawarkan oleh pandangan
filsafat essentialist. Pendekatan idealist dalam objek kajian PKn harus memuat kajian
tentang etika, moral, dan nilai-nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara yang
bersumber dari ideologi dan pandangan hidup bangsa pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan NKRI yang termuat dalam kajian disiplin ilmu PKn yang
multidisiplin, interdisipliner, dan transdisipliner. Pendekatan realist dalam objek kajian
PKn harus memuat kajian mengenai dinamika kehidupan ketatanegaraan Indonesia,
baik dari segi historis, teoritis maupun praktis
Kata Kunci : Filsafat Essensialisme, PKn sebagai Intergrated System of
Knowledge
Pendahuluan
Tulisan ini saya sajikan sebagai hasil analisis saya terhadap buku yang
berjudul Philosophies Of Education in Cultural Perspetive yang ditulis oleh Theodore
Brameld, khusunya pada pembahasan bagian tiga mengenai Essentialism, dan pada
chafter 8 yang membahas mengenai The Essentialist pattern of educational beliefs
dihubungkan dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan.
Topik-topik yang dibahas dalam tulisan ini secara filosofis memberikan
gambaran dan sekaligus sumbangan yang besar bagi praktek pendidikan karena selain
dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang fundamental dalam pandangan essensialisme,
di sisi lain juga memaparkan bagaimana konsep PKn sebagai integrated system of
knowledge dan hubungan antara pandangan filsafat pendidikan essentialist dalam
memperkokoh PKn sebagai integrated system of knowledge.
Pengembangan pola pendidikan kewarganegaraan dalam keyakinan
essensialisme tidak dapat dipungkiri akan membawa dua dampak yang bagi siswa
sebagai subjek dan objek dalam proses pembelajaran PKn. Perbedaannya yang utama
adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan kewarganegaraan yang penuh
fleksibilitas, dimana disatu sisi terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada
keterkaitan denga doktrin tertentu, yang sesuai dengan pandangan idealisme yang
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berpijak pada kebajikan seperti pandangan idealisme ethic dari Immanuel Kant.
Essensialisme memandang bahwa pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan
harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang
memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunya tata yang jelas. Dalam
PKn nilai-nilai idealisme secara substansi memuat nilai-nilai dari ideologi dan
pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila. Pandangan realisme dalam PKn
lebih ditekankan pada bidang kajian yang mencakup dinamika kehidupan
ketatanegaraan Indonesia yang sangat kompleks dilihat dari dinamika UUD 1945,
realitas Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Idealisme dan realisme sebagai pendukung
essensialisme, tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada
dirinya masing-masing. Karena leburnya dua pandangan idealisme dan realisme dalam
pandangan essensialisme maka akan berdampak positif dan negatif dalam
pengembangan individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik yang menjadi
tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Di satu sisi essensialisme akan membantu
individu sebagai warga negara dalam memperoleh kompetensi yang bisa merubah
dunia, tetapi di sisi lain dampak negatifnya yaitu dapat merusak dunia apabila
menghilangkan nilai-nilai yang menjadi tatanan nilai dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pembahasan
Pandangan Filsafat Essensialisme
Sejarah pandangan pendidikan essensialisme dimulai pada pandangan para
ahli pada awal abad ke-16, Erasmus : berfokus pada paham humanisme serta
berpandangan internasional. Melalui pendapatnya bahwa ‗segala sesuatu harus
diajarkan melalui panca indra (Communius) yang membayang-bayangi paham realisme
moderen‘. John Locke, yang dianggap sebagai tokoh yang paling penyesuaian diri
terhadap dunia luar dan aturan sosial. Tujuan pembelajaran diarahkan kepada situasi
nyata/praktis dibandingkan dengan pemahaman tentang ilah. Pestalozzi : paham
Naturalisme. Dia juga menganut paham essensialisme karena dia tidak menentang
bahwa Tuhan merupakan hubungan yang paling dekat dengan manusia. Froebel
merupakan bapak dari teori assosianisme yang menyatakan bahwa pendidikan
bertujuan untuk membawa seseorang menjadi makhluk yang berpikir dan
berintelegensi, berkembang menjadi makhluk yang memiliki kesadaran, tidak terusik,
menjadi representasi dari kesatuan dengan kekuatan Ilahi. Herbert, menganggap bahwa
tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang terhadap visi absolusi.
Pandangan Herbert ini kemudian memiliki pengaruh yang besar bahkan saat ini
beberapa rancangan pembelajaran mengikuti lima langkah yaitu : persiapan, penyajian,
pengasosiasian, sistemisasi dan aplikasi yang telah disampaikan oleh Herbert. Hingga
tahun 1930-an, paham essensialisme terus menerus dibayang-bayangi oleh paham
progresifisme sampai akhirnya gerakan perlawanan yang dipimpin oeh William C.
Bagley (1876-1946) diluncurkan. Selain Bagley, beberapa tokoh lain yang ikut
berkontribusi adalah Breed, Finney, Demiashkevich, Horne dan Ulich.
Konsep pembelajaran essensialisme berdasar kepada tiga teori yakni pertama
teori korespondensi sebagai perkiraan : penempatan pembelajar dalam posisi sebagai
penyimak hal-hal yang ada sehingga tujuannya adalah pemerolehan pengetahuan
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(reseptif). Pandangan ini mempertimbangkan apakah jagad raya ini dianggap sebagai
hal yang spiritual atau ragawi serta apakah hal yang dipelajari berhubungan dengan
sejarah, seni, geografi, ekonomi, biologi atau disiplin ilmu lainnya. Guru berperan
untuk memilih konten dan kemudian mengatur situasi pembelajaran yang bisa
memfasilitasi penyampaian ilmu pengetahuan. Teori kedua adalah Teori idealis dalam
pembelajaran : objek biasanya dikarakterisasikan bersifat spiritual dan imaterial.
Terdapat dua fokus utama didalam teori idealis pembelajaran ini yaitu Microcosm
sebagai pemberi petunjuk serta Macrocosm sebagai landasan pemikiran. Microcosm
sebagai petunjuk dipahami bahwa idealisme sangat menghargai dan menitikberatkan
gagasan dan proses psikologis, seperti misalnya intuisi dan introspeksi, seorang
individu. Dalam hal ini proses pembelajaran diartikan sebagai berkembangnya pikiran
sebagai substansi spiritual secara mandiri. Macrocosm sebagai landasan pemikiran
menganggap bahwa pembelajar adalah kepribadian tanpa batas yang berkembang
menjadi ideal yang tanpa batas‘ serta ‗penghargaan terhadap realitas spiritual
keberadaan/kehidupan yang semakin kuat seiring perkembangan pemikiran seseorang.
Teori ketiga adalah Teori realis dalam pembelajaran : objek sebagai hal yang ragawi,
material dan mekanik. Didalam paham realis, terdapat konsep ―pengaruh Thornidke‖
yang harus dipahami. ―penciptaan kenyataan merupakan hasil dari konformitas dan
kekonsistenan dengan fakta-fakta objektif‖ serta ―pengetahuan bukan merupakan
proses dari penciptaan melainkan pengungkapan dari kenyataan‖ sehingga
―pembentukan dari dunia luar akhirnya menuntukan validitas sebuah gagasan‖
sehingga ―keserasian ini‖ kemudian disebut sebagai ―tes korespondensi kebenaran‖;
―para kaum realis menerima fakta dan aturan ilmiah sebagai bagian dari fondasi sebuah
bangunan yang tidak dapat digantikan‖.
Kurikulum Essensialisme merupakan miniatur dunia yang diharapkan dapat
dianggap sebagai ilustrasi dunia yang sebenarnya oleh para generasi muda. Kurikulum
Idealist didasarkan pada pandangan beberapa cendekiawan yang berkontribusi dalam
pengembangan kurikulum idealis yang diantaranya adalah Ulich, Horne, Butler,
Demiaskevich dan Chalmer. Ulich menyatakan bahwa pengajaran harus ditekankan
pada ―ketelitian dan kepastian serta dengan pemahaman religius tentang jagad raya
spiritual‖. Kurikulum Realis, terlepas dari terdapatnya keselarasan dengan paham
progresifisme, realis esensialis pada umumnya menentang substansi dan inti dari
kurikulum progresifis. Penentangan ini disebabkan oleh pandangan bahwa kurikulum
terdiri dari bagian-bagian yang disusun secara sistematis dari bagian yang paling
sederhana dan mudah hingga struktur yang paling kompleks
Pandangan Essensialisme Terkait Peranan Sekolah dalam Masyarakat
memandang bahwa harus ada konsep super-person yang dipandang dari pemikiran
kaum realis
yang bisa memaknai tren tanpa menggabungkannya dengan
individualisme laissez faire yang merupakan simpul progresif dari evolusi organis,
pola pengontrolan line-staff, pengawas dan pegawai lainnya diberikan otoritas oleh
dewan pendidikan yang mewakili komunitas, dan kedisiplinan para essensialist dalam
konteks pengontrolan, terakhir adalah pentingnya kepemimpinan.
Berdasarkan konsep-konsep yang disajikan di atas, maka dapat dipahami
bahwa pandangan essensialisme mengenai pola-pola pendidikan dimulai dari
bagaimana konsep belajar harus dipahami sebagai tujuan untuk membekali individu
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memahami pribadi individual dengan menitikberatkan pada ‗aku‘ menurut idealisme.
Seseorang belajar pada taraf permulaan adalah memahami akunya sendiri, terus
bergerak keluar untuk memahami dunia obyektif. Dari mikrokosmos menuju
makrokosmos. Pandangan Immanuel Kant yang
menjelaskan bahwa segala
pengetahuan yang dicapai oleh manusia lewat indera memerlukan unsur apriori, yang
tidak didahului oleh pengalaman lebih dahulu. Pandangan idealisme ethic Immanuel
Kant ini mengabaikan unsur-unsur pengalaman yang kadang membuat manusia tidak
menyadari bahwa nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya telah mengalami
perubahan karena pengaruh pengalaman yang membuat ia menjadi individu yang
mengabaikan etika.
Menurut Kant, guru harus memandang siswa sebagai tujuan, bukan sabagai
alat. Guru harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia merupakan contoh yang baik
untuk diterima oleh siswanya. Idealisme memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan
abadi, dimana tujuan itu berada di luar kehidupan sekarang ini. Tujuan pendidikan
idealisme akan berada di luar kehidupan manusia itu sendiri, yaitu manusia yang
mampu mencapai dunia cita, manusia yang mampu mencapai dan menikmati
kehidupan abadi, yang berasal dari Tuhan. Kurikulum yang digunakan dalam
pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif.
Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook. Agar
pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual.
Filsafat realisme dalam implementasinya banyak mempengaruhi filsafat
pragmatis yang banyak dipengaruhi oleh pandangan John Dewey. Konsep kunci dalam
filsafat Dewey adalah pengalaman. Pengalaman sebagai suatu yang bersifat personal
dan dinamis adalah satu kesatuan yang mengultimatumkan suatu interelasi. Tidak ada
pengalaman yang bergerak secara terpisah dan semua pengalaman itu memainkan
suatu kompleksitas sistem yang organik. Di dalam pengalaman itu keduanya bukan
dipisahkan, tetapi dipersatukan. Apa yang dialami tidak dipisahkan dari yang
mengalaminya sebagai satu hal yang penting atau yang berarti. Padangan pragmatisme
tentang manusia bertolak dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri.
Manusia adalah makhluk sosial, sehingga segala perbuatannya, entah baik atau buruk,
akan diberi penilaian oleh masyarakat. Akan tetapi di lain pihak, manusia adalah orang
yang menciptakan nilai bagi dirinya sendiri secara alamiah.
Berdasarkan penjelasan di atas, Pandangan pragmatisme John Dewey yang
digabung dengan idealisme ethic Immanuel Kant akan lebih memperkuat pandangan
essensialisme dalam memandang pola pendidkan. Dewey menganggap bahwa
pengetahuan aku menurut pandangan idealisme tidak akan memiliki makna apa-apa
manakala tidak ada implementasi dalam teori instrumentalia yaitu berupa pengalaman
yang didasarkan pada upaya pemecahan masalah realitas sosial yang dihadapi.
Kurikulum sekolah bagi essensialisme merupakan miniatur dunia yang bisa dijadikan
sebagai ukuran kenyataan, kebenaran dan kegunaan. Maka dalam sejarah
perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum,
seperti pola idealisme, realisme dan sebagainya. kompleksitas kurikulum yang
dirancang dalam pandangan essensialisme akan memuat bagian-bagian yang disusun
secara sistematis mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang kompleks.
Kurikulum harus dirancang sebagai upaya untuk memahami identitas inividu sebgai
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pribadi maupun mahluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari tatanan dunia yang
sangat kompleks dari tatanan lokal, regional, nasional, dan global.
Pandangan Filsafat Esensialisme dalam pendidikan pada dasarnya selalu
berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang
bersifat inti atau hakekat fundamental, atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan
sesuatu. Menurut aliran filsafat yang berakar dari aliran filsafat idealism dan realism
ini, sesuatu yang esensial itu harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat
bertahan dari waktu ke waktu. Menurut esensialisme, pendidikan harus bersendikan
nilai-nilai yang mendatangkan kestabilan, karenanya perlu dipilih nilai-nilai yang
mempunyai tata yang jelas dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sebagaimana
dijelaskan oleh Winataputra (2014), ―aliran filsafat esensialisme bercirikan yaitu (1)
Transmission of cultural heratage, dan (2) Preserve it and adjust men and women to
society Tailor the child to the curriculum”. Jadi, nilai-nilai yang ditanamkan dalam
pendidikan menurut esensialisme adalah iman,taqwa, akhlak mulia, cakap, kreatif,
berilmu, dan watak.
PKn Sebagai Integrated System Of Knowledge
Sebelum memberikan analisis bahwa PKn sebagai integrated system of
knowledge, terlebih dahulu saya kemukakan bahwa pernyataan di atas mengandung
makna PKn sebagai integrasi dari sistem pengetahuan dan bukan merupakan integrasi
dari ilmu pengetahuan. Argumen ini saya lontarkan karena saya menganggap bahwa
terdapat
perbedaan untuk memahami antara ilmu pengetahuan dan sistem
pengetahuan. Meskipun ada pendapat bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama.
Noorsyam (2006) dalam Sapriya (2012) memiliki penjelasan tersendiri untuk istilah
ilmu dan pengetahuan, Penjelasannya yaitu istilah ilmu dapat juga disamakan dengan
pengetahuan karena makna ilmu sesungguhnya ialah tahu dalam makna tahu, mengerti
dan menguasai sesuatu bidang kajian atau bidang pengetahuan. Pendapat tersebut
berbeda dengan Suriasumantri dalam Sapriya (2012) yang memberikan penjelasan
bahwa terdapat perbedaan istilah antara ilmu dan pengetahuan, penggunaan ―ilmu
pengetahuan‖ untuk science dan ―pengetahuan‖ untuk knowledge karena kedua istilah
tersebut yang sekarang lebih umum dan sering dipakai. Berdasarkan kedua penjelasan
di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memahami PKn sebagai integrated system of
knowledge, bahwa PKn dibangun dari sistem pengetahuan yang terpadu. Mengapa
seperti ini karena menurut saya untuk membangun dan mengembangkan batang tubuh
keilmuan (the body of knowledge), PKn tidak terpaku kepada kajian dari ilmu-ilmu
yang membangunnya seperti ilmu-ilmu yang sudah menjadi sebuah displin ilmu, tetapi
untuk kaitan dengan realitas sosial dari warganegara yang semakin kompleks PKn juga
dibangun oleh sistem pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang
terjadi dalam realitas sosial, meskipun sistem pengetahuan tersebut membutukhan
kajian lebih lanjut untuk menjadikan sebuah disiplin ilmu. Hal ini di dukung oleh
pendapat Gardner (1975) dalam Sapriya (2012) menyatakan bahwa disiplin ilmu
memiliki realitas. Dengan demikian dasar untuk membangun argumen ini tentunya
berdasarkan asumsi bahwa sistem pengetahuan tersebut sebagai bagian dari realitas
yang terintegrasi karena dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam
realitas sosial dan sistem pengetahuan tersebut berlaku saat ini (applicable).
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Perbedaan istilah di atas hanya untuk memberikan penjelasan dalam hal kajian
konsep secara bahasa (etimologis), dalam penjelasan lebih lanjut bahwa PKn sebagai
integrated system of knowledge, dapat dijelaskan dengan pendapat Woolover and Scott
(1987) dalam Sapriya (2012) yang mengemukakan bahwa sebuah disiplin akademik
atau disiplin ilmiah haruslah memiliki tubuh pengetahuan (body of knowledge),
struktur pengetahuan (structure of knowledge), atau struktur tubuh pengetahuan
(structure of body of knowledge). Selanjutnya Hartonian (1992) menjelaskan bahwa
sistem pengetahuan terpadu adalah suatu body of knowledge yang memiliki paradigma
sistemik, yang di dalamnya terdapat tiga domain citizenship education yakni domain
akademik, domain kurikuler, dan domain sosio kultural. Hal ini juga di jelaskan oleh
Winataputra (2014), dalam kata integrated adalah cara, system adalah struktur, dan
knowledge adalah isi atau content. Dalam membangun dan mengembangkan batang
tubuh keilmuan (the body of knowledge)) yang dapat memperkuat status keilmuannya,
PKn merupakan integrated system of knowledge dapat dipahami bahwa PKn sebagai
suatu sistem pengetahuan terpadu karena dibangun berdasarkan sistem pengetahuan
yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Cara berfikir dalam
PKn tidak dibangun berdasarkan monodisipliner sebagaimana yang dijelaskan oleh
Hartoonian, dalam Sapriya (2012) yang menegaskan bahwa ―Life is so integrated.
Unless we develop the curriculum in such a way, we put children (young generation)
on risk”. Lebih lanjut dinyatakan pada masa depan akan terjadi rekonstruksi dalam
social science education yang meliputi ―the five systems of knowledge: the scientific,
social, aesthetics, language, and mathematics‖ yang diwujudkan dalam sebuah disiplin
ilmu pengetahuan terintegrasi (integrative knowledge system). Dari pendapat tersebut
dapat dijelaskan dan dapat ditangkap pesan bahwa pada saat ini diperlukan ilmu
pengetahuan yang terintegrasi mengingat permasalahan manusia semakin kompleks
yang tidak dapat dijawab hanya oleh monodisiplin. PKn merupakan bidang studi
yang bersifat multiaspek dengan konteks lintas bidang keilmuan .
PKn merupakan suatu tubuh atau sistem pengetahuan yang memiliki: (a)
ontologi civic behavior dan civic culture yang bersifat multidimensional (filosofis,
ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural); (b) epistemologi research, development, and
diffusion dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, prilaku
dan konteks sosial kultural warganegara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan
sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan
instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan
masyarakat; dan (c) aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan body of knowledge
sistem pengetahuan atau disiplin pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan
memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan
luar sekolah; dan membingkai serta memfasilitasi berkembangnya koridor proses
demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu maka
komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan perlu menyikapi dan memperlakukan
pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai program kurikuler seperti selama
ini, tetapi lebih jauh sebagai suatu tubuh atau sistem pengetahuan
(integrated knowledge system).
Dari sisi paradigmatik, PKn memiliki tiga komponen, yaitu (1) kajian ilmiah
pendidikan ilmu kewarganegaraan, (2) program kurikuler Pendidikan
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Kewarganegaraan, dan (3) gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, yang secara
koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic
disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).
Analisis Hubungan Filsafat Essensialisme Dalam Memerkokoh PKn sebagai
Integrated System of Knowledge
Pandangan saya mengenai pandangan filsafat essentialisme dalam
memperkokoh PKn sebagai Integrated System of Knowledge dapat dikaji dari salah
satu kerangka filosofis PKn yaitu dari objek kajian (ontologi). Aspek kajian PKn
setidaknya harus memuat dua pendekatan yaitu pendekatan idealisme dan pendekatan
realisme yang ditawarkan oleh pandangan filsafat essentialist. Pendekatan idealist
dalam objek kajian PKn harus memuat kajian tentang etika, moral, dan nilai-nilai
dalam hidup berbangsa dan bernegara yang bersumber dari ideologi dan pandangan
hidup bangsa pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang termuat
dalam kajian disiplin ilmu PKn yang multidisiplin, interdisipliner, dan transdisipliner .
Sedangkan pendekatan realist dalam objek kajian PKn harus memuat kajian mengenai
dinamika kehidupan ketatanegaraan Indonesia, baik dari segi historis, teoritis maupun
praktis yang lebih menekankan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi serta
upaya pemecahan masalah kehidupan ketatanegaraan tersebut dilihat dari berbagai
realitas kehidupan warganegara yang kompleks dalam aspek Ipoleksosbudhankam.
Kedua pendekatan tersebut harus bermuara pada pengembangan warga negara yang
cerdas dan warga negara yang baik (to be a smart and good citizen).
Dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik (to be a smart and
good citizen), objek kajian PKn bukan merupakan kajian yang berdiri sendiri tetapi
merupakan multidispliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Secara holistik PKn
dibangun dari berbagai pengetahuan yang yang tidak terpaku kepada kajian dari ilmuilmu yang membangunnya seperti ilmu-ilmu yang sudah menjadi sebuah displin ilmu,
tetapi untuk kaitan dengan realitas sosial dari warganegara yang semakin kompleks
PKn juga dibangun oleh sistem pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah yang terjadi dalam realitas sosial, meskipun sistem pengetahuan tersebut
membutukhan kajian lebih lanjut untuk dijadikan sebuah disiplin ilmu.
Pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (to be a smart and good
citizen) dalam tantangan abad 21 akan membawa dampak pada kompleksitas dari
permasalahan yang dihadapi oleh warga negara, sehingga pendidikan kewarganegaraan
abad ke-21 membutuhkan satu pendekatan yang lebih holistik yang ditandai oleh
kesempurnaan dan konsistensi pada isi maupun cakupannya. PKn harus mampu
mengembangkan kecerdasan warga negara yang multidimensi.
Kecerdasan
multidimensi warganegara adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang
tergambar dalam berbagai kecerdasan yang secara holistik dapat dilihat dari dimensi
pribadi, dimensi sosial, dimensi spasial, dan dimensi temporalnya.
Kewarganegaraan multidimensi adalah satu gagasan kewarganegaraan yang
diperluas yang penting agar memungkinkan warganegara merespons secara efektif
tantangan dan tuntutan abad ke-21. (Cogan & Derricott, 1998:116) yang dikutif dalam
Budimansyah&Suryadi (2008) yang memaparkan karakteristik warga negara yang
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diperlukan pada abad 21 adalah:
1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota
masyarakat global
2. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan
menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat
3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima
perbedaan-perbedaan budaya
4. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk
melindungi lingkungan
7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindung hak asasi manusia (misalnya, hak
wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain)
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal,
nasional dan internasional.
Di dalam kehidupan dunia yang semakin mengglobal, persoalan-persoalan
yang dihadapi akan semakin kompleks melibatkan warga negara dalam konteks global.
Kompleksitas ini mengharuskan bahwa semua warganegara memiliki identitas diri
sendiri pada satu konteks yang lebih luas, yaitu identitas global, identitas lokal, dan
identitas nasional.
Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan harus membantu
warganegara mengakui bahwa tantangan global mempengaruhi mereka secara pribadi
dan merupakan bagian tanggung jawab individu tersebut dalam komunitas sosial.
Dalam membantu mengembangkan delapan karakteristik ini yang dikemukakan oleh
Cogan satu program pendidikan yang didasarkan pada satu model kewarganegaraan
multidimensi. Empat dimensi yang saling berhubungan: dimensi pribadi, dimensi
sosial, dimensi spasial, dan dimensi temporal. Empat dimensi tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut :
Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan
pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warganegara yang
dikarakteristikkan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan
sosial. Dimensi pribadi harus mengarah pada bidang etika dan nilai. Dalam dimensi
pribadi, sebagai warga negara, individu harus memiliki kapasitas untuk berpikir secara
kritis dan sistematis, memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah
perbedaan-perbedaan budaya, memiliki pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian
masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan keinginan kita
untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam
kehidupan masyarakat. PKn harus membekali siswa untuk memiliki ketetapan hati
dalam menentukan kehidupan pribadi mereka dengan proses pendidikan yang
menuntun mereka untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan nilai yang dijadikan
dasar untuk teguhnya prinsip pribadi individu tersebut.
Dimensi sosial memandang bahwa kewarganegaraan merupakan satu
aktivitas sosial yang melibatkan orang yang hidup dan bekerja sama untuk tujuantujuan kewarganegaraan. Dengan demikian warganegara harus mampu bekerja dan
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berinteraksi dengan orang lain di dalam berbagai keadaan dan konteks. Mereka harus
turut serta dalam kehidupan masyarakat, mengatasi masalah dan persoalan yang
menghadang mereka dengan cara-cara yang mengarahkan mereka untuk
memperlakukan orang dengan hormat yang gagasan dan nilainya berbeda dari yang
mereka miliki. PKn dapat melibatkan siswa dalam kegiatan yang membutuhkan
tindakan sosial/politik langsung, seperti keterlibatan dalam kampanye politik,
pembangunan masyarakat, pelayanan suka rela, penelitian dan penempatan
masyarakat.
Dimensi Spasial memandang bahwa warganegara harus memandang diri
mereka sebagai anggota dari komunitas kompleks yakni lokal, regional, nasional dan
multinasional. Pada dimensi spasial, warganegara diharuskan mampu hidup dan
bekerja pada serangkaian tingkat yang saling berhubungan, dari tingkat lokal sampai
multinasional. Pada tingkat yang paling rendah, mengharuskan bahwa pendidikan
kewarganegaraan melibatkan apa yang Hanvey (1976) sebut kesadaran perspektif,
‗pengenalan atau kesadaran akan bagian dari individu yang mana dia memiliki satu
pandangan tentang dunia yang tidak secara universal terbagi, bahwa pandangan tentang
dunia ini telah dan terus dibentuk oleh pengaruh-pengaruh yang sering luput dari
penemuan sadar, dan bahwa yang lain memiliki pandangan tentang dunia yang sangat
berbeda dari yang dimiliki seseorang‘ (1976:4). Pada tingkat yang paling atas, akan
diminta agar warganegara memahami bagaimana satu budaya lain atau lebih terasa dari
sudut pandang orang dalam. Jika kita gabungkan analisis kita tentang dimensi spasial
dengan dimensi pribadi dan sosial, kita pasti ingin membuat warganegara yang pada
ucapan René Dubos yang terkenal adalah berpikir secara global sambil bertindak
secara lokal (thinking globally acting locally). Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks ini akan meminta kepada sekolah untuk, di satu sisi, menggali dan mengamati
perbedaan yang oleh sekolah tersebut temukan di dalamnya, dan, di sisi lain,
memberikan kesempatan pada para siswa untuk memiliki pengalaman di luar sekolah.
Dalam kasus yang terakhir, satu program yang terkenal adalah berpasangan atau
berdampingannya sekolah-sekolah melintasi batas lokal, regional atau nasional di
dalam satu pola pertukaran yang terorganisir melalui e-mail, telpon, atau video, dan,
dalam beberapa kasus, kunjungan timbal balik. Teknologi-teknologi baru telah
memungkinkan perluasan kontak yang cepat dari jenis ini melalui Internet dengan
biaya yang relatif murah.
Dimensi Temporal kewarganegaraan, dimaksudkan bahwa warganegara,
dalam menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini, tidaklah harus begitu terikat
dengan masa sekarang sehingga mereka lupa akan masa lalu dan masa yang akan
datang. Para ahli antropologi telah menyadarkan akan kecenderungan untuk melihat
dunia melalui satu perspektif budaya terbatas apa yang mereka sebut dengan
pandangan etnosentris terhadap dunia. Sebenarnya, pandangan sempit budaya ini
memiliki satu analog yang kurang diketahui dalam kecenderungan kita untuk memiliki
satu perspektif waktu terbatas satu pandangan ‗temposentris‘ terhadap dunia.
Sebagaimana kemampuan kita berurusan lintas budaya dapat dihambat oleh
etnosentrisme, kemampuan kita mengatasi dimensi waktu dapat dibatasi dengan apa
yang oleh beberapa orang sebut ‗temposentrisme‘, atau satu kecenderungan untuk
membatasi visi kita terhadap keadaan sekarang. Di satu sisi, usia para siswa sendiri
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membatasi perspektif mereka. Sulit untuk berpikir lintas dekade atau abad bahkan
ketika orang berumur dua puluh tahun. Di sisi lain, konseptualisasi waktu adalah
bagian dari perkembangan kognitif, dan secara budaya juga terikat. Kita harus waspada
terhadap pegangan para siswa kita tentang gagasan-gagasan waktu, seperti mereka
yang menjadi sasaran jaman dan pengalaman.
Warganegara membutuhkan satu pengetahuan yang luas mereka sendiri dan
sejarah dunia untuk memberi mereka rasa saling berhubungan dan keberakaran, dan
dalamnya pemahaman yang diperlukan untuk praktik model tersebut. Dalam
menghadapi tantangan-tantangan jaman sekarang, warganegara harus juga mengingat
bahwa tindakan mereka mungkin memiliki dampak terhadap warganegara di masa
depan. Kewarganegaraan multidimensi menekankan keadaan sekarang dan tantangantantangannya agar ditempatkan dalam konteks baik masa lalu maupun masa yang akan
datang, sehingga solusi jangka pendek semata terhadap persoalan dapat dihindari di
mana pun memungkinkan. Seiring bergeraknya kita menuju abad ke-21, akan penting
untuk merumuskan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka
waktu yang seluas mungkin, meningkatkan pengetahuan kita dan pemahaman keadaan
sekarang dengan pemahaman masa lalu dan masa yang akan datang. Sebagai
warganegara, kita akan diminta untuk menyeimbangkan kesiapan kita untuk menggali
dan mendapatkan paham-paham baru yang berkenaan dengan pengetahuan dan nilainilai yang merupakan warisan kita dan dengan realisasi bahwa kita juga pelayanan
untuk masa depan. Di kelas, ini berarti bahwa para siswa didorong untuk memikirkan
masa depan dan masa lalu dalam hubungan dengan persoalan sekarang yang diajarkan
dan didiskusikan. Dengan cara ini, dimensi temporal dapat dikembangkan dan
ditanamkan pada para siswa.
Simpulan
Pada bagian akhir tulisan ini, saya akan memaparkan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
Pandangan filsafat essensialisme dalam pendidikan kewarganegaraan dapat
dipahami bahwa pandangan filsafat essensialisme memberikan pengaruh dalam
pengembangan pendidikan kewarganegaraan karena sifat fleksibilitasnya dimana
disatu sisi PKn harus dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai esensial
yang bersifat inti dan fundamental. Untuk itu pendidikan harus bersendikan nilai-nilai
yang mendatangkan kestabilan, karenanya perlu dipilih nilai-nilai yang mempunyai
tata yang jelas dan telah teruji dari waktu ke wakt. Nilai-nilai tersebut harus diwariskan
kepada generasi muda untuk tetap kokoh dalam menghadapi tantangan di masa yang
akan datang. Tetapi di sisi lain PKn juga harus dikembangkan dengan berorientasi ke
masa depan karena tantangan kehidupan siswa yang begitu kompleks membutuhkan
kompetensi individu yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan
tantangan jaman. Kedua pandangan tersebut akan bermuara pada pembentukan warga
negara yang cerdas dan baik (to be a smart and good citizen)
Pendidikan kewarganegaraan sebagai integrated system of knowledge memiliki
makna bahwa PKn saat ini harus dikembangkan berdasarkan multidispliner,
interdisipliner, dan transdisipliner. PKn tidak terpaku kepada kajian dari ilmu-ilmu
yang membangunnya seperti ilmu-ilmu yang sudah menjadi sebuah displin ilmu, tetapi
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untuk kaitan dengan realitas sosial dari warganegara yang semakin kompleks PKn juga
dibangun oleh sistem pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang
terjadi dalam realitas sosial.
Hubungan antara pandangan filsafat essensialisme dalam memperkokoh PKn
sebagai integrated system of knowledge dapat dipahami bahwa pandangan filsafat
essentialisme dalam memperkokoh PKn sebagai Integrated System of Knowledge
dapat dikaji dari salah satu kerangka filosofis PKn yaitu dari objek kajian (ontologi).
Aspek kajian PKn setidaknya harus memuat dua pendekatan yaitu pendekatan
idealisme dan pendekatan realisme yang ditawarkan oleh pandangan filsafat
essentialist. Pendekatan idealist dalam objek kajian PKn harus memuat kajian tentang
etika, moral, dan nilai-nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara yang bersumber dari
ideologi dan pandangan hidup bangsa pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
dan NKRI yang termuat dalam kajian disiplin ilmu PKn yang multidisiplin,
interdisipliner, dan transdisipliner . Sedangkan pendekatan realist dalam objek kajian
PKn harus memuat kajian mengenai dinamika kehidupan ketatanegaraan Indonesia,
baik dari segi historis, teoritis maupun praktis yang lebih menekankan kepada berbagai
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah kehidupan
ketatanegaraan tersebut dilihat dari berbagai realitas kehidupan warganegara yang
kompleks dalam aspek Ipoleksosbudhankam. Kedua pendekatan tersebut harus
bermuara pada pengembangan warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik
(to be a smart and good citizen).
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PRAKSIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH : BELAJAR
DARI PENGALAMAN
Oleh
Leni Anggraeni, M.Pd1
Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib di
ajarkan di persekolahan sebagai wahana strategis membumikan nilai-nilai kebajikan
dalam kaitannya dengan posisi masyarakat sebagai warga negara, sehingga terbentuk
suatu masyarakat nasionalis, patriotis, dan mencintai tanah airnya. Pendidikan
kewarganegaraan akan tetap diperlukan selama Indonesia belum mempunyai warga
negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen), artinya pendidikan
kewarganegaraan merupakan kepanjangan dari pemerintah yang bertugas mendidik
dan mempersiapkan masyarakat menjadi warga negara dewasa (adult citizenship)
yakni warga negara yang mengetahui, memahami serta melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam mengisi dan menjalankan pembangunan negara.
Kata kunci : pendidikan kewarganegaraan, warga negara yang cerdas dan baik, warga
negara dewasa
Pendahululan
Pertanyaan mendasar yang akan mengawali tulisan ini adalah mengapa perlu
adanya Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah? Jawaban sederhananya adalah
selama negara Indonesia belum mempunyai warga negara yang baik dan cerdas (smart
and good citizen) disitulah Pendidikan Kewarganegaraan masih diperlukan di
persekolahan. Argumentasi yang melandasi jawaban sederhana tersebut adalah karena
pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk membentuk kepribadian dan
karakter warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai
bagian daripada negara dalam kaitannya dengan nation and character building.
Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi dan menempatkan
hukum sebagai pondasi utama dalam praksis kenegaraan (rechstaat), menjadikan
pendidikan kewarganegaraan mempunyai posisi strategis dalam membumikan konsep
rule of law dalam kehidupan keseharian warga negara demokratis. Secara empirik, rule
of law merupakan suatu doktrin hukum yang muncul sebagai reaksi terhadap
pemerintahan yang absolut yang pada akhirnya melahirkan konsep negara konstitusi
dan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan norma hukum yang
berlaku dalam suatu negara yang pada akhirnya merujuk pada kesetaraan setiap warga
negara di hadapan hukum.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pilar rule of law dikemukakan
oleh Budiardjo (1989) yang menjelaskan bahwa rule of law dalam mendukung
pemerintahan yang demokratis terdiri dari beberapa unsur, meliputi; perlindungan
konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum
yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, dan
1
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Pendidikan Kewarganegaraan.
Secara historis, awal perkembangan istilah Pendidikan Kewarganegaraan
terutama di Indonesia merupakan terjemahan dari kepustakaan asing yaitu ‖civic
education‖ atau ‖citizenship education‖ atau ” education for citizenship” (Sapriya,
2008). Akan tetapi seiring dengan perkembangannya, dua istilah tersebut pernah
dibedakan ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam kurikulum
1968. Dimana istilah civic education biasanya diterjemahkan menjadi Pendidikan
Kewarga Negaraan yang disingkat PKN, sedangkan citizenship education
dipersekolahan biasanya diterjemahkan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau
disingkat PKn. (Winataputra dan Sapriya, 2004).
Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib diajarkan di
persekolahan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa ‖Pendidikan
Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan
pendidikan tinggi‖. Hal ini berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diberbagai
jenjang pendidikan harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan untuk membekali
peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan upaya
mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dasar dalam
membentuk warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen), karena selain
mencakup dimensi pengetahuan (knowledge), karakteristik mata pelajaran ini lebih
menekankan pada dimensi sikap dan keterampilan sosial. Setelah menguasai
pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap dan
karakter sebagai warga negara yang cerdas dan baik, dan memiliki keterampilan
kewarganegaraan yang diwujudkan dengan keterampilan berpartisipasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri, serta
kecakapan hidup (life skills).
Pembahasan
Kajian Ontologis Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu disiplin ilmu sudah barang tentu
mempunyai dasar ontologis yang kuat dan merupakan ruang lingkup serta fokus kajian
Pendidikan Kewarganegaran. Berkait dengan hal tersebut, Winataputra (2001)
menjelaskan bahwa secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya
memiliki dua dimensi, yakni objek telaah dan objek pengembangan. Kedua dimensi ini
mempunyai fokus dan lingkup yang berbeda, akan tetapi sekalipun demikian masingmasing dari dimensi tersebut saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan dan saling
mendukung antarsatu dengan yang lainnya.
Pertama, objek telaah Pendidikan Kewarganegaraan yakni keseluruhan aspek
idiil, instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan
eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di sekolah dan di luar sekolah serta menjadi panduan atau format
gerakan sosial-kutural kewarganegaraan di masyarakat. Aspek idiil sebagaimana
dimaksud merupakan landasan dan kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan
sekaligus sebagai muaranya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, yakni landasan
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dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan perundangan lainnya yang relevan
dengan tujuan dan praksis pendidikan di Indonesia.
Sementara itu yang dimaksud aspek instrumental Pendidikan
Kewarganegaraan adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan
dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil, artinya suatu alat untuk
mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka sistem pendidikan
nasional. Domain-domain yang termasuk dalam aspek instrumental tersebut meliputi
kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar,
fasilitas belajar, serta lingkungan pembelajaran. Aspek yang ketiga adalah aspek
praksis, yakni perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat
mata, yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai,
dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dimensi "poietike" yang berinteraksi
dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan para praktisi, serta konteks Pendidikan
Kewarganegaraan, yang diikat oleh substansi idiil sebagai dimensi "pronesis" yakni
'truth and justice" (Carr & Kemis; Murdiono dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008).
Kaitan dengan penjelasan tersebut, maka aspek praksis pendidikan kewarganegaraan
meliputi interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, serta pergaulan sosial-budaya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak
edukatif kewarganegaraan.
Kedua, objek pengembangan pendidikan kewarganegaran. Joni dalam
Budimansyah & Suryadi (2008) mengemukakan bahwa objek pengembangan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik,
yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak,
dan kewajibannya sebagai warganegara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan
secara programatik guna mencapai kualitas warganegara yang "cerdas dan baik", dalam
arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Ranah-ranah tersebut, seperti dapat disimak dalam perkembangan pendidikan
kewarganegaraan dikemas dalam berbagai label kompetensi atau kemampuan dan
kepribadian warganegara meliputi; pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat
dikonseptualisasikan menjadi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir
kritis/reflektif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan bernalar, dan
keterampilan sosial. Terkait dengan aspek kepribadian dalam pengembangan
pendidikan kewarganegaraan Budimansyah dan Suryadi (2008) merumuskannya
berdasarkan berbagai sumber, seperti:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab;
2. Kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan emosional,
kecerdasan menimbang;
3. Democratic;
4. Conforms to certain accepted practices, hold particular belief, loyal to certain
values, conforms to norms, reasoned patriotism, personal identity and
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

integrity, appreciation of the heritage, active democratic participation,
awareness of social problems, desirable ideals and attitudes;
Civic responsibility, active civic participation;
Civic competence;
Good character, personal ethics and virtues;
Participatory citizenship;
Competent, confident, and committed;
Civic virtue, civic dispositions, and civic participation;
Cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, ikut memajukan
negara, keyakinan hidup tak terpisah dari masyarakat, keyakinan untuk tunduk
pada tata tertib, jujur dalam pikiran dan tindakan;
Manusia susila yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab tentang
masyarakat dan tanah air;
Respect and responsibility.

Melihat beberapa aspek kepribadian sebagaimana tersurat di atas, maka
pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang
berpengetahuan kewarganegaraan, mampu menunjukkan sikap dan keterampilan
sebagai warganegara, serta memiliki watak kewarganegaraan yang secara sinergis
dikembangkan demi terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik (smart and good
citizen) dalam mengisi kehiduupan yang demokratis.
Komponen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses penyampaian
pengetahuan yang bertujuan membentuk manusia berbudaya melalui proses pewarisan
dan upaya mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang baik. Pembelajaran
merupakan konsep yang memiliki ruang lingkup luas dan digunakan dalam banyak hal,
sebagaimana Sadiman (1990) yang menjelaskan pembelajaran sebagai aktvitas yang
tidak hanya dalam konteks guru-murid di kelas formal, akan tetapi juga meliputi
kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri oleh guru secara fisik dalam kata
pembelajaran ditekankan kepada kegiatan belajar siswa melalui usaha-usaha yang
terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar.
Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta
didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber
belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. Mengacu pada pendapat tersebut,
pembelajaran dapat disimpulkan sebagai suatu proses interaksi edukatif antara kedua
belah pihak, yaitu peserta didik dengan pendidik guna terjadinya perubahan,
pembentukan, dan pengendalian perilaku.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib
dikembangkan di sekolah. Urgensi pembelajaran pendidikan di sekolah tersirat dalam
penjelasan Djahiri (2006) yang mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural
berupaya memanusiakan (humanizing) dan membudayakan (civilizing) serta
memberdayakan peserta didik/siswa (diri dan kehidupannya) supaya menjadi warga
negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara
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yang bersangkutan.
Pendapat tersebut memposisikan pembelajaran PKn sebagai wahana pokok
dalam membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas (smart and good
citizen). Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam proses pembelajaran PKn siswa
dibekali pengetahuan untuk menjadi warga negara yang melek politik dan hukum serta
dilatih untuk menciptakan suasana kehidupan yang demokratis serta mencerminkan
kehidupan warga negara Indonesia yang melek politik dan hukum (Djahiri, 2006).
Sekaitan dengan itu, lebih lanjut Djahiri (2006) mengungkapkan karakteristik
pembelajaran PKn, yaitu:
- Secara programatik memuat bahan ajar yang kaffah/utuh berupa bekal
pengetahuan untuk melek politik dan hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat-berbangsa dan bernegara Indonesia yang demokratis dengan
sistem perwakilan-konstitusional.
- Secara prosedural target sasaran pembelajarannya ialah penyampaian bahan
ajar pilihan-fungsional untuk membina, mengembangkan dan membentuk
potensi diri siswa secara kaffah, serta kehidupan siswa dan lingkungannya
(fisik - non fisik) sebagaimana diharapkan/keharusannya (6 sumber normatif di
Indonesia) serta pelatihan pelakonan pemberdayaan hal tersebut dalam dunia
nyata astagatranya secara demokratis, humanis dan fungsional.
PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada
pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis dan religius serta memiliki
karakteristik yang multidimensional dapat dilihat dalam tiga kedudukan (Winataputra,
2001). Pertama, PKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah mengenai “civic virtue” dan
“civic culture” yang menjadi landasan PKn sebagai program kurikuler dan gerakan
sosial kewarganegaraan. Kedua, PKn sebagai program kurikuler yang mempunyai visi
dan misi pengembangan kualitas warganegara yang cerdas, demokratisdan religius baik
dalam lingkungan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah berfungsi sebagai
dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan
masalah-masalah sosial secara interdisipliner sehingga siswa dapat mengambil
keputusan yang jernih dan bernalar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, PKn sebagai gerakan sosial
budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun "civic
virtue" dan "civic culture" melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis dan
religius dalam lingkungannya.
Senada pernyataan tersebut, Al-Muchtar (2000) menjelaskan bahwa
pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran mempunyai potensi yang sangat
strategis sebagai pendidikan demokrasi, karena secara etimologis dikembangkan dalam
tradisi citizenship education antara lain mengembangkan nilai demokrasi untuk
menegakkan negara hukum. Dengan demikian, sangat menarik dikaji dan
dikembangkan agar program pendidikan ini mampu mengembangkan nilai-nilai
demokrasi sehingga peserta didik memiliki wawasan dan kemampuan untuk nerpikir,
bersikap dan bertindak demokratis.
Sehingga dapat diambil simpulan bahwa PKn merupakan program pendidikan
yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpikir, bersikap,
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bertindak, berkembang dan berinteraksi dengan cerdas, kritis analitis, berpartisipasi
aktif dan bertanggungjawab terhadap diri, lingkungan masyarakat, berbangsa dan
bernegara yang dijiwai nilai-nilai agama, budaya, hukum, keilmuan, serta watak yang
bersemangat, bergelora dan mewujudkan sikap demokratis dalam negara Indonesia
yang religius, adil, beradab dan bersatu, bermasyarakat yang berkeadilan sosial
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945. Karena itu, fokus dan target
utama dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah pembekalan
pengetahuan, pembinaan sikap dan perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai
warganegara demokratis, taat hukum dan taat asas menuju terwujudnya masyarakat
madani (civil society).
Untuk tataran praktis, CICED (1999) merekomendasikan kualifikasi program
pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyerap sejumlah pendekatan seperti
pendekatan nilai, objektif dan proses, siswa, pendekatan lingkungan serta penilaian
portofolio serta memilih dan menetapkan secara jelas hal-hal berikut; Pertama,
sejumlah tuntutan keharusan kurikulum (antara lain: asas, visi dan misi
pendekatan, pola KBM) yang sekiranya mampu dilaksanakan para guru dan penulis
PKn di lapangan. Kedua, kemampuan belajar minimal yang harus dicapai siswa
pada setiap kelas dan jenjang. Ketiga, pokok bahasan yang kegunaannya tinggi bagi
sisiwa dengan memperhitungkan usia dan tingkat kemampuan belajar siswa serta
lingkungannya, namun harus tetap memberikan kekuasaan professional pada guru
untuk mengembangkan rencana program pembelajaran. Keempat, buku standar siswa
dan guru serta referensi lokal yang memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh
kurikulum. Kelima, mengurangi dan atau meniadakan ketumpangtindihan bahan ajar
yang membingungkan/bermasalah. Keenam, harus dibina keterkaitan yang tinggi
antara pembelajaran PKn di persekolahan dengan PKn di masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, Djahiri (2006) menyatakan bahwa proses
pembelajaran PKn merupakan proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh
seluruh komponen belajar yang meliputi guru, materi, metoda, media, sumber dan
evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran PKn dapat dimaknai
sebagai proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalisasikan materi,
metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran.
Praksis Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa paradigma baru PKn
diarahkan pada pengembangan dimensi pengetahuan, sikap dan keterampilan sosial
yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik (smart and good
citizen) yaitu warga negara yang memiliki keterampilan secara intelektual, demokratis
dan partisipatif. Paradigma baru PKn muncul dari seorang ahli kewarganegaraan
Indonesia, Winataputra (2003) yang menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
dalam pengertian sebagai citizenship education secara substantif dan pedagogis
didesain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur
dan jenjang pendidikan.
Sampai saat ini PKn sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta
praksis pendidikan nasional Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagai mata
pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai
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salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka
program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas
dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran
P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash
program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan
kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir
mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan
keempat.
Sekolah sebagai lembaga formal harus menyiapkan peserta didik agar
berpartisipasi dalam menjawab tantangan era global sekarang. Tantangan dunia
pendidikan di era globalisasi sekarang adalah krisis dan merosotnya karakter generasi
muda yang mengguncang tatanan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekolah sebagai tempat mengembangkan potensi peserta didik harus memberikan
tempat yang nyaman untuk membentuk karakter peserta didik. Seperti yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bahwa ―Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan‖.
Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan pada tingkat persekolahan
mempunyai peranan penting yang strategis, diantaranya adalah memberikan bekal
kemampuan kepada peserta didik untuk dapat melaksanakan dengan baik apa yang
menjadi hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor ―value-based education‖.
Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
dibangun atas dasar pemikiran sebagai berikut. Pertama, PKn secara kurikuler
dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas,
partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di
semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi.
Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang
memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen
atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan
moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn
secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi
yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar
(learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut
dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan
bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007). Jika memperhatikan uraian
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tersebut, maka tampak bahwa PKn merupakan program pendidikan yang sangat
penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa.
Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis, PKn perlu memperkuat
posisinya menjadi ―subjek pembelajaran yang kuat‖ (powerful learning area) yang
secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri:
bermakna (meaningful), terintegrasi (integrated), berbasis nilai (valuebased),
menantang (challenging), dan mengaktifkan (activating). Melalui pengalaman belajar
semacam itulah peserta didik difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap,
dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogiskonstruktif.
Praksis Pendidikan Kewarganegaraan yang harus dikembangkan di lingkungan
sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui pendidikan nilai
moral. Pendidikan nilai moral merupakan dasar dari pembentukan dalam usaha
mencapai suatu keberhasilan kehidupan yang demokratis. Nilai dasar utama yang harus
dikembangkan dan dilaksanakan oleh sekolah dalam program pengembangan
pendidikan moral adalah membangun sikap hormat dan bertanggung jawab. Rasa
hormat berarti menunjukan penghargaan kita terhadap harga diri orang lain atau pun
hal lain selain diri kita. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk lanjutan dari rasa
hormat. Jika kita menghormati orang lain berarti kita menghargai mereka. Jika kita
menghargai mereka berarti kita merasakan sebuah ukuran dari rasa tanggung jawab
untuk menghormati kesejahteraan hidup mereka (Likona, 2013).
Logika tersebut amat berkaitan dengan upaya pembangunan kehidupan
demokrasi (democratic life) sebagaimana menjadi arah pengembangan dan paradigma
baru pendidikan kewarganegaraan, hal mana diungkapkan oleh Jefferson dalam Likona
(2013) bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, maka rakyat pula
yangbertanggunjawab dalam membentuk suatu tanggung jawab dalam membentuk
suatu kehidupan dalam konteks kebebasan bagi mereka sendiri. Hal itu berarti
masyarakat seharusnya atau sedkitnya memiliki sebuah sikap yang berbudi. Mereka
harus memahami dan berkomitmen bahwa pendidikan moral sebagai dasar demokrasi
adalah menhargai hak-hak setiap individu, menghormati hukum yang berlaku, secara
sukarela terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki kepedulian untuk
bersikap baik. Loyalitas terhadap kesopanan dalam berdemokrasi tersebut harus mulai
ditanamkan sejak dini.
Dari analisis yang dikemukakan oleh Jeffreson, dapat ditarik kesimpulan
bahwa sekolah harus mulai mengedepankan pendidikan nilai moral bagi siswa. Melalui
contoh-contoh kedisiplinan baik dari para pendidik maupun kurikulum yang telah
dibentuk sekolah mencoba untuk membentuk dan mengajarkan siswa yang memiliki
jiwa patriotisme, pekerja keras, jujur, peduli, dan berani. Perananan sekolah sebagai
tempat pendidikan moral menjadi semakin penting ketika peserta didik hanya
mendapatkan sedikit pendidikan moral dari orang tua mereka. Ketika sekolah tidak
memberikan pendidikan moral pengaruh kekerasan terhadap karakter anak-anak begitu
cepat masuk dan membuat nilai-nilai yang berlaku menjadi vakum.
Nilai-nilai tersebut mewakili tujuan, nilai yang nyata, dimana mengandung
nilai-nilai baik bagi semua orang baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari
masyarakat. Nilai-nila rasa hormat dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk (1)
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perkembangan jiwa yang sehat, (2) kepedulian akan hubungan interpersonal, (3)
sebuah masyarakat yang humanis dan demokratis, (4) dunia yang adil dan damai
(Likona, 2013). Bentuk nilai-nilai lain yang sebaiknya diajarkan di sekolah adalah
kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli
sesama, kerja sama, keberanian, dan sikap demokratis. Nilai-nilai khusus tersebut
merupakan bentuk dari rasa hormat dan atanggung jawab atau sebagai media
pendukung agar peserta didik dapat bersikap hormat dan bertanggung jawab.
Kedua, praksis Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dibentuk
melalui pengembangan dan inovasi terutama dalam hal penggunaan metode
pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan
peserta didik dalam menganalisa, mengamati, dan merumuskan alternatif pemecahan
masalah. Sehingga peserta didik dapat bertindak sebagai problem solver yang memiliki
daya berpikir secara kritis dan radikal yang ditandai dengan alur pikir sistematis dan
logis serta mampu mengemukakan gagasan yang dapat diterima dan dianggap mampu
menjawab tantangan dan permasalahan yang terjadi.
Proses pembentukan paradigma dan kemampuan berfikir warganegara dapat
ditempuh melalui pendidikan yang menyajikan berbagai kasus untuk ditelaah dan
dikaji secara komprehensif melalui proses bertanya dan mengamati (observasi)
sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada disekitarnya. Untuk
mengembangkan kemampuan tersebut dapat ditempuh melalui penggunaan metode
studi kasus, yakni sebuah metode pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk
dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi disekitarnya. Hal tersebut sesuai
dengan kerangka kompetensi abad 21 yang menjadi acuan dalam pengembangan
kurikulum pendidikan nasional, yakni adanya inovasi pembelajaran yang dapat
mengembangkan kemampuan berfikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan
masalah.
Wahab (1990) mengemukakan empat alasan yang menjadi dasar perlunya
peserta didik dibiasakan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu:
1. Tuntutan zaman, kehidupan kita dewasa ini menuntut setiap warga negara
dapat mencari, memilih dan menggunakan informasi untuk kehidupan dalam
masyarakat dan bernegara.
2. Setiap warganegara senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah dan
pilihan sehingga dituntut mampu berpikir kritis dan kreatif.
3. Kemampuan memandang sesuatu hal dengan cara baru dalam memecahkan
masalah.
4. Merupakan aspek dalam memecahkan permasalahan secara kreatif agar
mahapeserta didik kita disatu pihak bisa bersaing dengan fair, dilain pihak bisa
bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.
Keterampilan berpikir merupakan keterampilan yang sangat penting dimiliki
oleh peserta didik, karena dengan keterampilan ini diharapkan peserta didik
mempunyai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai
pengetahuan ataupun teori yang telah ia pelajari, baik masalah yang bersifat
intrapersonal maupun interpersonal. Proses pembelajaran akan berhasil apabila
ditunjang oleh kemampuan guru yang profesional yang mampu menempatkan diri
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sebagai perencana pengajaran, pelaksana pengajaran sampai pada evaluasi
pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satu kemampuan yang harus
dimiliki oleh guru adalah kemampuan memilih dan menggunakan metode/model
pembelajaran yang dapat menunjang tujuan pembelajaran serta sesuai dengan tuntutan
kurikulum nasional dan kebutuhan peserta didik.
Metode pembelajaran studi kasus sangat tepat dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis peserta didik terutama dalam menyikapi berbagai masalah
yang terjadi disekitarnya. Pembelajaran studi kasus sangat penting dikembangkan
dalam pembelajaran PKn, hal ini didasari bahwa dengan mengangkat isu-isu
kontroversial atau kasus-kasus yang terjadi akan melatih pola pikir peserta didik,
sehingga ia akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah, mengemukakan pendapat,
mengungkapkan pengalaman dan pengetahuannya, belajar berbeda pendapat, belajar
menghormati pendapat sesuai dengan yang ia yakini berdasarkan alasan yang jelas.
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu tidak dapat dilakukan hanya
dengan melalui metode ceramah atau penjelasan saja, akan tetapi harus banyak melatih
dan mempraktekan keterampilan berpikir. Jadi untuk mengembangkan berpikir
termasuk didalamnya kemampuan berpikir kritis, maka salah satu cara yang efektif
adalah melalui latihan yaitu melalui model pembelajaran berbasis studi kasus. Melalui
metode studi kasus ini peserta didik dapat mengembangkan berpikir kritis, karena
peserta didik diajak untuk menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. Selain itu
peserta didik juga belajar untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu,
permasalahan atau kasus yang diangkat haruslah kasus yang menarik atau 'Up To Date'
dan mengandung kontroversi atau pro dan kontra baik di kalangan peserta didik
maupun di masyarakat yang tentunya berkaitan dengan materi yang disampaikan.
Dengan praksis Pendidikan kewarganegaraan di sekolah yang sudah
dipaparkan mengisyaratkan bahwa output Pendidikan kewarganegaraan yang ada di
persekolahan harus mampu menampilkan kepribadian-kepribadian siswa yang
mempunyai kepribadian yang kritis dengan fondasi moral yang baik dan cerdas untuk
menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia sekarang. Dalam arti bahwa praksis
Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan untuk membentuk warga negara dewasa
yang fungsional, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, disiplin, memiliki nilai-nilai
kebangsaan dan kemandirian serta kebersamaan yang kuat sebagai sebuah bangsa.
Simpulan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana telah disinggung bertuju pada
terbentuknya warga negara cerdas dan baik (smart and good citizen), yakni warga
negara yang mampu melaksanakan kewajiban sekaligus haknya sebagai bagian
daripada negara. Lebih daripada itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan
orang dewasa (adult education) diarahkan sebagai suatu langkah strategis dalam
mencapai terbangunnya warga negara dewasa yang fungsional, kreatif, inovatif,
bertanggungjawab, disiplin, memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kemandirian serta
kebersamaan yang kuat sebagai sebuah bangsa ditengah terpaan modernisasi dan
globalisasi yang berjalan secara sistematis dan massif.
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Abstrak
Nilai-nilai kosmpolitanisme mengandung dua sisi yang berbeda jika dihubungkan
dengan nilai nasionalisme, disatu sisi memperkuat nasionalisme, namun disisi lain
justru melunturkan semangat nasionalisme. Berdasarkan temuan empiris yang
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara kosmopolitan dengan
sikap nasionalisme, hasil penelitian ini memberikan beberapa informasi berikut ini.
Pertama, kosmopolitan
memberikan pengaruh yang berarti terhadap sikap
nasionalisme. Kedua, salah satu cara untuk meningkatkan sikap nasionalisme siswa
adalah dengan meningkatkan memberikan pemahaman mengenai konsep
kosmopolitanisme yang memperkuat nasionalisme kepada siswa dengan lebih jelas.
Ketiga, temuan ini memberikan penegasan terhadap teori-teori yang menyebutkan
bahwa sikap nasionalisme dipengaruhi oleh nilai-nilai kosmopolitan khususnya dalam
hal moral, politik, dan budaya. Nilai-Nilai kosmopolitanisme yang baik dan sehat akan
memberikan dampak positif kepada para siswa jika pembelajaran PPKn memberikan
fondasi kuat dalam memberikan kerangka nasionalisme pada kosmopolitanisme.
Dalam pembelajaran PPKn, nilai-nilai kosmopolitanisme yang diduga akan menggerus
nilai-nilai nasionalisme harus dibahas dengan memberikan kerangka berpikir
nasionalisme Indonesia.
Kata kunci: Kosmopoltanisme, Nasionalisme, dan Globalisasi
Pendahuluan
Dewasa ini harus diakui bahwa kesadaran nasionalisme sedang mengidap
banyak masalah berat, memerlukan pembenahan secara serius. Kekhawatiran akan
merosotnya nasionalisme di kalangan siswa merupakan salah satu faktor kegagalan
pembenahan yang mempunyai dampak terhadap persatuan bangsa dan kesatuan negara
Indonesia. Banyak fenomena yang dapat ditemui yang memperlemah komitmen
kebangsaan, yaitu konflik sosio kultural dan menguatnya etnosentrisme yang
mengemuka dalam pelaksanaan desentralisasi (Budimansyah, 2010: 128). Pendapat
tersebut, Kumoro (2006: 27) mengatakan ‖nasionalisme bangsa Indonesia kini terasa
kian meredup sinarnya‖. Sepandji (2005:48): Krisis multidimensional yang sekarang
sedang melanda menandakan bahwa bangsa ini sedang berpenyakit. Dengan rusaknya
sendi-sendi itu maka daya tahan bangsa tidak cukup untuk menahan serangan serangan
penyakit pikiran yang dihembuskan oleh angin globalisasi di mana paham-paham
bervirus mengalir tanpa batas ke dalam tubuh bangsa Indonesia.Salah satu fenomena
yang sedang merebak adalah justru imbol budaya asing lebih diminati dan semakin
populer di kalangan generasi muda saat ini. Interaksi tanpa batas yang terjadi pada
generasi muda dengan warganegara lain membawa dampak yang dapat mempengaruhi
1
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pola pikir, sifat dan perilaku mereka baik kearah positif maupun negatif. Perubahan
global yang sedang terjadi kini merupakan suatu revolusi global yang melahirkan suatu
gaya hidup (a new life style). Menurut pendapat Tilaar (2002:1) ‖Gaya hidup global
cepat diserap oleh masyarakat akibat majunya arus informasi yang dihasilkan oleh
teknologi‖.
Bangsa Indonesia pada era globalisasi ini dihadapkan pada kekuatan utama
yang dapat menghimpit semangat nasionalisme, yakni kosmopolitanisme yang
beriringan dengan globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (2002:4) bahwa
‖dampak negatif globalisasi yang utama ialah globalisasi akan dapat mengancam
budaya bangsa. Budaya kosmopolitan yang dihasilkan oleh globalisasi akan muncul
dan dapat mematikan budaya nasional atas suatu bangsa‖. Senada dengan pendapat di
atas, Kalidjernih (2009:29) menambahkan bahwa ‖pada hakikatnya dewasa ini
kosmopolitanisme bukan sekedar globalisasi tetapi sudah kepada penyempitan ruang
gerak‖.
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan suatu
masalah pokok pada artikel ini yakni: Apakah kosmopolitanisme dapat melemahkan,
atau memperkuat Sikap nasionalisme bangsa Indonesia? Agar artikel ini lebih terarah
dan memudahkan dalam penganalisaan, maka masalah pokok tersebut dijabarkan
dalam sub-sub masalah sebagai berikut: Nilai-Nilai kosmopolitan apa saja yang dapat
memperlemah dan memperkuat sikap nasionalisme bangsa indonesia?
Pembahasan
Kosmopolitanisme
Kalidjernih (2009:1) menguraikan bahwa ―sejalan dengan dunia yang
semakin menglobal (globalizing world) dalam tradisi ilmu sosial kosmopolitanisme
dianggap sebagai oposisi dari nasionalisme‖.Pendapat yang sama menurut Jaafar
(2009: 20) sebagai berikut: ―Nasionalisme secara ideologinya adalah anti
Kosmopolitanisme‖. Dimana pendapat tersebut menyingkapi persoalan politik
Malaysia yang tidak selesai hingga sekarang karena sebagai sebuah negara pelbagai
kaum dan jamak budaya hingga kini terus menghadapi ketegangan antara kaum dan
kebudayaan. Berikut uraian (Jafar, 2007:18) adalah :‖Nasionalisme secara
ideologinya adalah anti kosmopolitanisme‖.
Pendapat yang mempertentangkan nasionalisme dan kosmopolitanisme,
nampak juga pada definisi kosmopolitasnisme yang diungkap oleh Nowicka dan
Rovisco (2009: 1-5) yakni‖kosmopolitanism sebagai suatu etika politik ideal muncul
sebagai suatu proyek kenegaraan dalam bentuk baru yang terbentuk dengan
melampaui batas-batas sebuah negara dan pemerintahan transnasional seperti halnya
kemunculan dari satu hukum masyarakat global yang kokoh‖. Hal tersebut diungkap
berdasarkan hasil penelitian Mardawani (2010) sebagai berikut : ―Nasionalisme dan
kosmopolitan merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Bila nasionalisme
menyangkut paham kebangasaan berupa kesetiaan warganegara terhadap negaranya,
maka kosmopolitan sebaliknya merujuk kepada kondisi bahwa seseorang merasa
adalah bagian keseluruhan secara global sehingga seringkali hilang identitasnya
sebagai warganegara suatu bangsa‖
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Pada tingkat umum, kosmopolitanisme dapat digambarkan sebagai orientasi,
'kemauan untuk terlibat dengan lainnya. Ini memerlukan keterbukaan intelektual dan
estetika terhadap pengalaman budaya yang berbeda, mencari kontras daripada
keseragaman (Mewes dan Zimmermann, 2010: 3) Namun, pemahaman konsep
kosmopolitanis dapat diterapkan dengan sangat berbeda makna dan fenomena yang
sangat berbeda mulai dari filsafat, perspektif ideologis dan etis sikap individu, serta
agama, kota dan budaya mereka (Roudometof: 2005: 116).
Kosmopolitanisme yang berkembang di dunia Barat terdiri dari tiga aliran
utama, yakni kosmopolitanisme moral, kosmopolitanisme politik dan
kosmopolitanisme kultural. Hal ini dipertegas oleh Delanty dalam Nowicka dan
Rovisco (2009: 3) bahwa terdapat: ‗three perspectives is moral cosmopolitanism,
political cosmopolitanism and cultural cosmopolitanism.’ Terdapat tiga perspektif
tentang kosmopolitanisme yaitu kosmopolitanisme moral, kosmopolitanisme politis,
dan kosmopolitanisme budaya. Ketiga perspektif tersebut pada prinsipnya mengacu
kepada sebuah pengertian bahwa universalime atau penyatuan manusia di dunia
menjadi satu komunitas yang disebut sebagai warga dunia. Berkaitan dengan
kosmopolitanisme moral, Nowicka dan Rovisco (2009: 3) mengemukankan definisinya
sebagai berikut: ―Moral cosmopolitanism is the philosophical perspective that posits
that all human beings ought to be morally committed to an essential humanity above
and beyond the reality of one’s particularistic attachments (such as nationality, kinship,
religion)‖.
Pendapat lain dikemukakan Delanty dalam Kalidjernih (2009: 9) bahwa
konsep ‗kosmopolitanisme dapat dikenali melalui dua arus, yakni sebagai konsepsi
kuat kewarganegaraan dan demokrasi.‘ Pendekatan ini melihat kosmopolitan sebagai
manifestasi fundamental dalam konteks politis yang dihadirkan dari globalisasi. Dalam
pendekatan normatif ini, terdapat komitmen kuat terhadap universalisme. Dahlan
sebagaimana yang dikutip Darmawan (2008: 255) menegaskan bahwa ‗proses
globalisasi berjalan sangat cepat sehingga mendorong perubahan pada lembaga,
pranata dan nilai-nilai sosial budaya. Oleh karena itu, globalisasi dapat pula mengubah
perilaku manusia, gaya hidup (life style), dan struktur masyarakat menuju ke arah
kesamaan (konvergensi) global yang menembus batas-batas etnik, agama, daerah,
wilayah, bahkan negara. Pada saat yang sama, secara kontradiktif globalisasi yang
mendorong terjadinya liberalisasi politik, juga memunculkan nasionalisme etnis (ethnic
nationalism) dan bahkan tribalisme yang bernyala-nyala (Azra, 2004). Pandangan lain
dikemukan oleh Kleingeld dalam Nowicka dan Rovisco (2009:5) yang menyatakan
bahwa “…ethnocentrism, cultural cosmopolitanism approaches are concerned with the
problem of the recognition of difference and the respect for the variety of cultures.”‘
Dengan kata lain, etnosentris dan pendekatan kosmopolitanisme budaya mempunyai
kaitan dengan masalah pengenalan dari perbedaan diri dan menghormati
keanekaragaman dari budaya.
Kosmopolitanism dipahami sebagai satu moral ideal yang mencakup dimensi
pandangan tentang praktek dari individu dan kelompok yang mana walau secara
analisa berbeda, pada hakekatnya terkait pada taraf dari hakikat empiris. Dalam hal ini,
kosmopolitanisme berwujud merangkul perorangan dan mengerahkan dengan derajat
berbeda dari refleksivitas kosmopolit tertentu menghargai pandangan dan ide yang
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mengijinkan mereka untuk mengembangkan satu imajinasi kosmopolit dalam sudut
pandang moral. Di sini tampak bahwa orang-orang menyadari diri mereka yang
tinggal di dalam suatu dunia dan dengan ‗orang lain‘, sementara juga diartikulasikan
pada aksi kolektif dan ‗kemampuan refleksi dari anggota transnasional itu berbagai
bentuk dari praktek etika politik‘ (Nowicka dan Rovisco, 2009).
Keterkaitan Kosmopolitanisme dan Globalisasi
Lebih lanjut dalam kaitannya dengan hal tersebut, Kalidjernih (2009:4),
menyatakan bahwa ‖kosmopolitanisme merujuk kepada suatu paham atau gagasan
bahwa semua manusia, tanpa memandang latar belakangnya adalah anggota dari
sebuah komunitas.‖ Dengan perkataan lain, kosmopolitan mengarahkan pada suatu
kehidupan yang mendunia, yang dalam istilah Ohmae disebut borderless, yang ditandai
oleh investasi, industrialisasi, informasi dan individual consumtion. Lebih lanjut, John
Naisbit (1990: 212) berpendapat bahwa globalisasi ditandai oleh adanya
telekomunikasi, transportasi dan tourism. globalisme akan berwujud makin mantapnya
interdepedensi global, namun bukan dalam wujud subordinasi nasional.
Selanjutnya globalisasi berdampak secara nyata bagi kehidupan masyarakat
dunia, misalnya seperti yang dikemukan oleh Micklethwait dan Wooldridge
(Purwanto, 2007) dengan istilah The Five Myths of Globalization, yakni: Globalisasi
telah memunculkan berbagai produk global; mengakhiri bisnis yang bersifat
tradisional; dan menjadikan batas-batas secara geografi tidak menjadi masalah lagi‖.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan globalisasi, Qomariyah (2007) menyatakan
bahwa: ―Globalisasi memicu bangkitnya suatu budaya global kosmopolitan yang akan
semakin menelan dan mengikis budaya dan identitas nasional dan imperialisme budaya
asing yang telah menyerang budaya asli Indonesia. Budaya asing yang mulai merasuki
jiwa bangsa kita semakin melemahkan rakyat akan identitasnya dan kesadaran
berbangsa kita. Mereka terombang-ambing dalam arus yang selalu bergerak cepat.
Globalisasi ini juga yang dapat menyebabkan merosotnya nasionalisme‖.
Dalam tesis Nowicka dan Rovisco (2009;12) memperlihatkan bagaimana
mobilitas geografis aktif mungkin menyebabkan terjadinya keterikatan antara orang
perorangan dengan dunia. Kosmopolitanisme dalam keadaan ini sering lihat sebagai
satu karakteristik dari elit global selama mereka mempunyai finansial untuk
berpergian. Sebagai kontribusi gerakan tanpa halangan dari orang-orang ke daerah
perbatasan nasional bukan yang di dalam selalu sebagai akibat dalam kaitan antara
kosmopolitan dan interaksi. Mengenai hubungan antara globalisasi dan
kosmopolitanisme, Jaafar (2009: 16) menguraikan sebagai berikut: ―Kosmopolitanisme
adalah persoalan global hari ini seperti yang dikemukakan oleh filasuf berasal dari
Ghana Kwame Anthony Appiah‖.
Keterkaitan Kosmopolitanisme dengan Nasionalisme
Dalam seminar nasional Refleksi Kebangsaan Menuju Visi Indonesia 2025,
yang diadakan oleh Prodi PKN SPs UPI, tanggal 5 Desember 2009 secara khusus
Freddy K Kalidjernih menyatakan bahwa posisi kosmopolitanisme harus tetap berada
dalam kerangka nasionalisme bangsa Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak
bisa menghindari pengaruh dari kosmopolitanisme namun kita harus meletakkanya di
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dalam kerangka nasionalisme. Dengan kata lain kita harus dapat menempatkan
nasionalisme bangsa kita sebagai jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan
kosmopolitanisme yang datang dari luar. Nasionalisme dan kosmopolitan merupakan
dua sisi yang saling berkaitan. Bila nasionalisme menyangkut paham kebangasaan
berupa kesetiaan warganegara terhadap negaranya, maka kosmopolitan sebaliknya
merujuk kepada kondisi bahwa seseorang merasa adalah bagian keseluruhan secara
global sehingga seringkali hilang identitasnya sebagai warganegara suatu bangsa.
Dengan demikian, nasionalisme adalah ideologi yang harus kita pertahankan apabila
kita ingin mempertahankan pemahaman kerakyatan. Brett Bowden (2003:1) “with very
few exceptions, either proponents of some form of patriotism and or nationalism or
some brand of cosmopolitanism, rarely have contributors attempted to mediate
between the two.‖
Globalisasi dan melemahnya negara-bangsa umumnya digambarkan
perkembangan yang paling signifikan dari waktu kita (Meyes dan Zimmerman,
2010:1). berikut beberapa ciri dari perilaku kosmopolitan sikap terukur (Held 2002:
58), yaitu: ―Meningkatnya pengakuan keterkaitan antar masyarakat dunia di wilayah
politik di beragam domain, termasuk sosial, ekonomi dan lingkungan; Pengembangan
pemahaman yang memerlukan solusi kolektif lokal, regional maupun global, dan
menerima perbedaan, keragaman dan hibriditas; Pengakuan orang lain karena nilai dan
integritas mereka sebagai manusia; dan Mereka berbagi pandangan dunia yang terbuka
dan toleran yang tidak terikat oleh kategori nasional, tetapi didasarkan pada kesadaran
keterkaitan kita yang semakin meningkat dalam bidang ekonomi, politik dan budaya,
yang mereka anggap sebagai memperkaya bukannya mengancam.
Nilai-Nilai Kosmopolitanisme yang dapat Memperkuat Nasionalisme
Nilai-nilai kosmpolitanisme mengandung dua sisi yang berbeda jika
dihubungan dengan nilai nasionalisme, disatu sisi memperkuat nasionalisme, namun
disisi lain justru melunturkan semangat nasionalisme. Nilai-nilai kosmopolitanisme
yang dapat memperkuat nasionalisme siswa, antara lain:
1. Semua manusia tidak memandang dari mana asal usulnya saling menyanyangi
agar tercipta perdamaian walaupun mempunyai cara pandang yang berbeda.
2. Manusia yang datang dari latar belakang budaya manapun wajib diterima
sebagai satu saudara.
3. Menjungjung tinggi keadilan dewasa ini merupakan tanggung jawab
masyarakat majemuk (multikultural).
4. Nilai keagamaan dan keyakinan yang berbeda harus diterima dan dijunjung
tinggi agar tercipta harmonisasi.
5. Menghargai setiap pandangan yang berbeda walaupun itu bertentangan dengan
keyakinan pribadi yang dianut.
6. Ketika pandangan berbeda itu dikembangkan sudah seharusnya dihormati
meskipun bertentangan dengan pandangan pribadi.
7. Identitas sebagai warga suatu negara tidak boleh dihilangkan.
8. membangun sikap terbuka terhadap perilaku masyarakat dunia merupakan ciri
modernisasi.
9. Semua orang di dunia ini bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaan
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yang nyata tanpa mempunyai prasangka buruk.
10. Perbedaan budaya lokal dan budaya global harus dipadukan agar tercipta
keseimbangan
Dari data tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan nilainilai kosmopolitan dapat memperkuat nasionalisme, antara lain bahwa nilai-nilai
kosmopolitan:
 Memperjuangkan kepentingan kemanusiaan,
 Mempertegas tanggungjawab terhadap penegakan nilai-nilai kemanusiaan,
 Mendorong pentingnya penegakan satu hukum masyarakat global yang kokoh,
 Berkomitmen kuat terhadap universalisme,
 Menghormati keanekaragaman dari budaya,
 Digunakan sebagai metoda penyelesaian masalah-masalah nasionalisme,
 Menolak diskriminasi,
 Mendorong adanya keterbukaan dan dialog dari entitas-entitas yang berbeda,
 Berfungsi untuk tetap menjaga negara tempat kelahirannya dan terbawa arus
masyarakat dunia dan hidup tanpa mempedulikan negara tempat tinggalnya
melainkan dengan segenap kesadaran dan keikhlasan ikut memikirkan dan
membangun negaranya supaya menjadi negara yang lebih sejahtera
 Menjaga perdamaian dunia, untuk mencegah perang akibat nasionalisme yang
berlebihan
 Memiliki tolok ukur dari global justice yaitu adanya kesamarataan kesempatan
untuk mendapatkan kesejahteraan, terlepas dari latar belakang nasionalitas,
seksual preferensi, gender dan ras (Holtug, 2011).
Nilai Kosmopolitan akan memperkuat nasionalisme karena nilai-nilai
kosmopolitan dapat digunakan sebagai metoda penyelesaian masalah-masalah
nasionalisme dan untuk membangun suatu kerangka acuan untuk meneliti konflik
sosial baru, dinamika dan struktur Modernitas. Dengan nilai-nilai kosmopolitan, unsurunsur yang berbeda dalam struktur sebauah masyarakat di suatu negara melakukan
penyesuaian dengan cara hidup bersama dan belajar memahami cara hidup masyarakat
lain dalam pengalaman individual. Nilai Kosmopolitan memerlukan ruang untuk
melakukan dialog global dan hal tersebut memerlukan pengetahuan tidak hanya
geografi dan ekologi negara-negara lain. Dialog diperlukan karena dalam proses
globalisasi, budaya, politik, dan hukum dari suatu negara harus terbuka dan bertemu
dengan prinsp dari negara lain yang berbeda, maka yang terjadi adalah munculnya
kontradiktif dan konflik antar prinsip-prinsip yang berbeda. Disinilah munculnya
pemikiran akan pentingnya prisnisp-prinsip umum yang dapat diterima oleh semua
kalangan. Kesulitan-kesulitan ide kosmopolitan masuk dalam ide nasionalisme, yaitu
kesiapan menerima ‗orang asing‘ mengambil bagian bagian dalam suatu proses mengambil
keputusan yang menentukan dalam suatu negara (Beck, 2002: 17-25)
Nilai-Nilai kosmopolitan yang baik dan sehat akan memberikan dampak positif
kepada para siswa. Sekolah bisa memberi motivasi kepada para siswa baik secara lisan
maupun tindakan nyata. Hal terakhir biasanya terbukti lebih efektif. Bimbingan dan
motivasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dan kesungguhan serta ketulusan demi
tercapainya sikap yang baik dalam hal ini sikap nasionalisme yang diharapkan. Dengan
demikian, agar posisi nilai kosmopolitanisme dalam hal penggunaan moral, politik dan
663

budaya bisa sangat sentral dalam membantu meningkatkan sikap nasionalisme di
sekolah. Dalam hal ini siswa harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya.
Banyak sumber belajar yang bisa diikuti, baik yang difasilitasi oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, maupun pihak-pihak swasta, yang formal maupun non-formal.
Nilai-Nilai Kosmopolitanisme yang dapat Memperlemah Nasionalisme
Pendapat yang menyatakan bahwa kosmopolitanisme dapat memperlemah
nasionalisme didasarkan secara ideologi bertentangan, mengikis otonomi politik
negara, kepentingan yang menggantikan batas-batas negara, bentuk lain dari dari
penyebaran liberalisme, kepentingan politik untuk menyebarkan perang gaya baru, dan
cara kaum borjuis mengeksploitasi pasar dunia (Jaafar, 2009; Archibugi, 2004;
Nussbaum, 2000; Beck, 2002, Chandler, 2009; Kaldor, 2000; Marx dan Engels,
1952). Sementara itu, hasil survey menyatakan bahwa siswa menilai kosmopolitanme
dapat mengikis nasionalisme karena beberapa faktor, yaitu: pertama, menempatkan
kesetiaan tertinggi sebagai warga negara global daripada nasionalisme, kedua,
Indonesia harus menerima dan mengikuti struktur masyarakat global, ketiga,
tergerusnya budaya Indonesia dan budaya lokal, keempat, pengaruh budaya asing
mulai merasuki jiwa generasi muda yang mengakibatkan semakin melemahkan
identitas bangsa, kelima, kosmopolitanisme cenderung mangadopsi tradisi dan nilainilai Barat.
Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa anggapan siswa terhadap
kosmopolitanisme didukung oleh banyak ilmuwan. Jaafar (2009: 20) menyatakan
bahwa nasionalisme secara ideologinya adalah anti kosmopolitanisme serta mengikis
otonomi politik negara (Archibugi, 2004: 439) dan harus dipahami pula bahwa
globalisasi dan melemahnya negara-bangsa umumnya digambarkan sebagai
perkembangan yang paling signifikan pada saat ini (Mau, Mewes, Zimmermann: 2008;
6). Dalam persepektif Nussbaum (Harvey: 2000;15), visi kosmopolitanisme
dibangun bertentangan dengan kesetiaan lokal secara umum dan nasionalisme
serta memiliki nilai kepentingan yang menggantikan batas-batas negara (Archibugi,
2004: 441). Artinya, menurut pemikiran kosmopolitasinme, batas tidak kaku, dan tidak
terlalu menentukan karena batas masih bisa didiskusikan karena persoalan yang
dihadapi kadang melewati batas seperti terorisme, krisis ekonomi, serta masalah iklim
global (Beck: 2002: 20). Para teoritikus menyatakan bahwa demokrasi dan politik
masyarakat tidak bisa lagi disamakan dengan batas teritorial negara-bangsa:
"demokrasi harus melampaui batas-batas negara tunggal dan menyatakan diri pada
tingkat global" (Chandler 2009: 53).
Harvey (2000:2) menilai kosmopolitanisme merupakan bentuk lain dari dari
penyebaran liberalisme dan dalam pandangan Marx dan Engels (1952, 42)
kosmopolitanisme dianggap oleh kaum sosialis sebagai sebuah cara kaum borjuis
mengeksploitasi pasar dunia dengan memberikan karakter satu karakter warganegara
dunia kepada produksi dan konsumsi dalam setiap negara". Globalisasi yang membawa
kosmopolitanisme berhubungan dengan makin menguatnya kembali faham /ideologi
liberalisme. Fakih (2001: 218-219) menyebutnya faham ini sebagai neoliberalisme.
Faham inilah yang disosialisaikan secara intensif oleh negara-negara industri majuliberal, diterapkan melalui penekanan kebijakan pasar bebas, investasi modal asing,
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privatisasi, dan semangat ‗laissez faire laissez passer’.
Pendapat lain mengungkapkan bahwa kosmopolitanisme adalah salah satu
bentuk dari ekspansi global nilai-nilai demokrasi liberal yang mendapatkan
momentumnya pasca kejatuhan rezim komunis di uni Sovyet. Kemenangan dari negara
liberal dengan ekspansi dari demokrasi juga sebagai sebuah modus tata kelola global
(Archibugi, 2004: 5). hanya mengartikulasikan sebuah ideologi yang sesuai untuk
"desa global" dari kelas baru manajerial liberal. Garis yang terkenal dalam Manifesto "borjuis untuk melakukan melalui eksploitasi atas pasar dunia diberikan karakter
kosmopolitan untuk produksi dan konsumsi di setiap negara" (Marx dan Engels 1952,
42). Kosmopolitan memiliki banyak kepentingan untuk dilakukan dengan membuat
dunia aman bagi kapitalisme, kebebasan pasar dan demokrasi sosial dengan konsepsi
lain dari kehidupan yang baik.
Berkenaan dengan adanya nilai-nilai kosmopolitan yang akan menggerus nilainilai nasionalisme, Kalidjernih (2009;13) menyatakan bahwa posisi kosmopolitanisme
harus tetap berada dalam kerangka nasionalisme bangsa Indonesia. Ini mengisyaratkan
bahwa kita tidak bisa menghindari pengaruh dari kosmopolitanisme namun kita harus
meletakannya di dalam kerangka nasionalisme. Dengan kata lain kita harus dapat
menempatkan nasionalisme bangsa kita sebagai jati diri bangsa dalam menghadapi
tantangan kosmopolitanisme yang datang dari luar.
Nilai-nilai kosmopolitanisme yang harus berada dalam kerangka nasionalisme,
antara lain:
1. Menanamkan kesetiaan sebagai warga negara global untuk membangun
persaudaraan antar bangsa di dunia.
2. Struktur masyarakat global arah pembentukannya harus dapat menembus batas
suku, agama, dan negara. Paham ini akan mengakibatkan struktur masyarakat
Indonesia harus menerima dan mengikuti struktur masyarakat global dan
secara tidak langsung akan berdampak negatif pada perkembangan masyarakat
Indonesia, salah satunya adalah tergerusnya budaya Indonesia dan Budaya
lokalnya. Inilah yang disadari oleh para siswa tentang hal negatif dari
kosmopolitanisme, yaitu:
 Ketika merasa bagian dari warga negara global namun seringkali jatidiri
bangsanya hilang tergerus budaya global.
 Tertanamnya pandangan global sekarang ini berdampak pada tercabutnya
nilai-nilai kearifan lokal.
 Pengaruh budaya asing mulai merasuki jiwa generasi muda yang
mengakibatkan semakin melemahkan identitas bangsa.
 Gaya hidup remaja dewasa ini lebih mengedepankan gengsi (prestise) semata..
 Perbedaan budaya lokal dan budaya global harus dipadukan agar tercipta
keseimbangan.
 Di era globalisasi masyarakat dunia cenderung mangadopsi tradisi barat tanpa
adanya batasan.
1. Pada umumnya semua umat manusia merasa bagian dari warga negara global.
2. Seluruh perbedaan umat manusia di dunia dipersatukan dengan dibangunnya
suatu pemikiran global.
3. Penegakkan hukum masyarakat global sudah sepantasnya didukung demi
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menegakkan keadilan seluruh umat manusia di bumi ini.
4. Manusia merupakan bagian keseluruhan secara global tanpa memandang latar
belakang negara, agama, dan budayanya.
5. Badan Internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global hendaknya
dipandang positif.

Gejala
Kosmopolitanisme

Memperkuat
Nasionalisme

Melemahkan
Nasionalisme

Kerangka
nasionalisme

Kesimpulan
Nilai-nilai kosmopolitanisme memiliki korelasi positif dalam upaya peningkatan
sikap nasionalisme siswa. Hal tersebut mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai
kosmopolitanisme tanpa disertai dengan upaya pembelajaran PPKn yang baik di
sekolah dan peran, bimbingan dan pengarahan baik dari orang tua, guru, maupun
elemen masyarakat lainnya, maka tuntutan dan tantangan terhadap rasa nasionalisme
akan semakin berat. Dalam tulisan ini terungkap bahwa kosmopolitanisme disatu sisi
dapat melemahkan nasionalisme, namun disisi yang lain dapat memperkuat
nasionalisme juga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran PPKn yang
berkualitas sehingga unsur-unsur negatif dari kosmopolitanisme dan etnisitas dapat
diminimalisir.
Faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai kosmopolitan dapat memperkuat
nasionalisme, antara lain: nilai-nilai kosmopolitan memperjuangkan kepentingan
kemanusiaan, nilai-nilai kosmopolitan semakin mempertegas tanggungjawab terhadap
penegakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kosmopolitan mendorong pentingnya
penegakan satu hukum masyarakat global yang kokoh, nilai-nilai kosmopolitan
berkomitmen kuat terhadap universalisme, nilai-nilai kosmopolitan menghormati
keanekaragaman dari budaya, nilai-nilai kosmopolitan dapat digunakan sebagai metoda
penyelesaian masalah-masalah nasionalisme, nilai-nilai kosmopolitan menolak
diskriminasi, serta nilai-nilai kosmopolitan mendorong adanya keterbukaan dan dialog
dari entitas-entitas yang berbeda. Nasionalisme bagi kosmopolitanisme berfungsi untuk
tetap menjaga negara tempat kelahirannya dan terbawa arus masyarakat dunia dan
hidup tanpa mempedulikan negara tempat tinggalnya melainkan dengan segenap
kesadaran dan keikhlasan ikut memikirkan dan membangun negaranya supaya menjadi
negara yang lebih sejahtera, kosmopolitanisme berfungsi untuk menjaga perdamaian
dunia, untuk mencegah perang akibat nasionalisme yang berlebihan
Kosmopolitanisme dapat memperlemah nasionalisme didasarkan karena
beberapa argumen, yaitu: secara ideologi bertentangan, mengikis otonomi politik
negara, kepentingan yang menggantikan batas-batas negara, bentuk lain dari dari
penyebaran liberalisme, kepentingan politik untuk menyebarkan perang gaya baru, dan
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cara kaum borjuis mengeksploitasi pasar dunia.
Hasil survey menyatakan bahwa siswa menilai kosmopolitanme dapat
mengikis nasionalisme karena beberapa faktor, yaitu: pertama, menempatkan kesetiaan
tertinggi sebagai warga negara global daripada nasionalisme, kedua, Indonesia harus
menerima dan mengikuti struktur masyarakat global, ketiga, tergerusnya budaya
Indonesia dan budaya lokal, keempat, pengaruh budaya asing mulai merasuki jiwa
generasi muda yang mengakibatkan semakin melemahkan identitas bangsa, kelima,
kosmopolitanisme cenderung mangadopsi tradisi dan nilai-nilai Barat.
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MEMOTRET CIVIC ENGAGEMENT DI INDONESIA
Oleh,
Sunarto Amus20
CEng merupakan sebuah gerakan, rencana, dan program yang dibuat secara sistematis,
didesain guna mempersiapkan dan menjamin pemenuhan kapasitas dan kompetensi
mahasiswa selaku warganegara untuk melakukan langkah-langkah pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara baik dalam skala nasional, regional, maupun global.
Sebagian perguruan tinggi di Indonesia belum secara maksimal menempatkan dan
mewujudkan CEng sebagai orientasi pengabdian dan pengelolaan institusi. Ada
kendala struktural dan kultural yang tidak mudah diatasi dalam mengembangkan
kompetensi CEng mahasiswa. Untuk itu, revolusi mental stakeholder pendidikan
merupakan faktor kunci, dan harus dilakukan guna memancarkan kembali mata air
keteladan yang selama ini redup, guna mengembangkan dan mewujudkan misi CEng
bagi kemajuan mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, bangsa dan negara.
Kata Kunci : Civic Engagement (CEng), kompetensi mahasiswa, Warganegara
Pendahuluan
Globalisasi menimbulkan perubahan sosial, ekonomi, dan kultural yang begitu
kompleks, membawa tantangan dan ancaman bagi semua warga dunia, menghendaki
kesiapan dan kemampuan setiap individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara
untuk terus mereposisi dan mereakstualisasi fungsi dan peran masing-masing.
Pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenjang mengalami transformasi guna
melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap kecenderungan global yang terus
berubah. Globalisasi telah memobilisasi dan mengekspansi tenaga kerja – terdidik atau
tidak terdidik – yang sebelumnya bersifat internal dalam sebuah negara, kini berubah
melewati batas-batas teritorial suatu negara (mobilitas eksternal). Setiap orang dari
berbagai belahan dunia dimungkinkan mengisi formasi pasar kerja di suatu negara
tertentu.
Kecenderungan itu mengkondisikan perubahan orientasi pendidikan pada
pemenuhan kebutuhan pasar kerja, bersifat pragmatis-positivistik, mengabaikan esensi
nilai idealisme-moralitas. Pendidikan kita saat ini cenderung menghasilkan lulusan
sebagai ―homoeconomicus” (meminjam istilah Sastrapratedja, 2013), bukan
pendidikan paripurna yang sarat muatan normatif-spiritual dengan mengutamakan
pemenuhan spirit ukhrawi tanpa mengabaikan dimensi pragmatisme keduniawian.
Karena itu, wajar apabila bangsa ini terus mengalami ―disorientasi‖, dalam bentuk
arogansi kekuasaan, materialisme, hedonisme, konsumerisme, destruktivisme,
vandalisme, feodalisme, primordialisme, irresponsible, dan nepotisme (Wahab, 2010).
Ini merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi dunia pendidikan Indonesia.
Apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memperbaiki serta merealisasikan
misi suci pendidikan sebagaimana amanat konstitusi? Benar bahwa negara (baca:
pemerintah) harus bertanggungjawab, namun semua komponen bangsa harus
20
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berinovasi memberikan jawaban aplikatif, bukan prediktif. Dalam kaitan ini, sangat
penting dan strategis peran lembaga pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar
dan menengah hingga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki tugas dan
tanggungjawab paling besar menghasilkan lulusan kompeten dan adaftable bagi
kebutuhan pasar kerja. Karena itu, pemenuhan kompetensi dan profesionalisme
komunitas perguruan tinggi merupakan ―harga mati‖ yang tidak bisa ditawar.
Masalahnya, bagaimana semua itu bisa dilakukan? Bukankah program pemutuan
pendidikan telah berlangsung selama ini?
Secara normatif-konseptual, semua elemen perguruan tinggi, mulai dari rektor,
dekan, staf administrasi, mahasiswa, infrastruktur, kurikulum, atmosfir akademik hingga
lingkungan dan pihak terkait harus disinergikan secara maksimal dan visioner ke arah
mewujudkan lulusan kompeten dan profesional dimaksud. Salah satu treatmentnya adalah
mengelola dan mengembangkan potensi dasar mahasiswa untuk terlibat dan terlatih dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, yang di dunia Barat lazim dikenal dengan istilah civic
engagement atau keterlibatan warganegara. Tulisan ini dimaksudkan menyajikan ulasan
seputar itu, yakni bagaimana potret civic engagement (selanjutnya disingkat CEng)
digalakkan di Indonesia, khususnya oleh perguruan tinggi.
Analisis dalam tulisan ini tidak didasarkan pada hasil penelitian empirik,
namun lebih merupakan perpaduan kajian pustaka dengan hasil renungan dan
pengamatan penulis sebagai bagian dari komunitas akademik. Penulis juga tidak
berpretensi menggambarkan dan menggeneralisasi fenomena CEng di seluruh
perguruan tinggi Indonesia secara nasional, karena keterbatasan akses, pengetahuan,
data, dan informasi, akan tetapi hanya memotret kecenderungan realitas perguruan
tinggi dalam jangkauan penulis, terutama di beberapa kawasan Timur Indonesia.
Secara spesifik, tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan: (1) makna dan urgensi
CEng di Indonesia; (2) kelemahan dan kendala dalam mengembangkan CEng; dan (3)
bagaimana mengoptimalisasi peran perguruan tinggi dalam mengembangkan program
CEng guna menghasilkan luaran kompeten dan berdaya saing.
Pembahasan
Civic Engagement: Apa dan Mengapa Dibutuhkan?
Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, gerakan keterlibatan
warganegara telah menjadi misi utama perguruan tinggi. Ini diinspirasi oleh ratapan
seorang ilmuan dan pemerhati sosial, Robert Putnam, terhadap hilangnya modal sosial
di Amerika. Ia begitu khawatir terhadap ―meredupnya‖ peran perguruan tinggi dalam
melakukan pengabdian kepada masyarakat nasional bahkan global. Watson (2007:xvi)
juga mengakui bahwa ―commitments to civic and community engagement are a
strategic matter, which go to the heart of the culture and values of any higher
education institution‖. Bahkan salah satu tujuan pendirian Harvard College pada tahun
1636 adalah penyiapan lulusan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan
kemasyarakatan (Jacoby, 2009). Dalam perkembangannya, para ilmuan mengkaji
bagaimana perguruan tinggi bisa mengelola CEng sebagai sebuah program untuk
mempersiapkan mahasiswa sebagai pemimpin dunia (Jacoby dan Brown, 2009), dan
sangat urgen bagi masa depan demokrasi Amerika dan kesehatan masyarakat global
(Jacoby dan Hollander, 2009). Ilmuan Barat sangat menyadari sifat pragmatisme ilmu
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pengetahuan, dimana ilmu bukan semata-mata untuk ilmu, akan tetapi untuk
pengabdian dan kemajuan negara. Ilmu pengetahuan harus kontributif bagi perubahan
sebuah komunitas dan negara menjadi lebih maju dan modern. Dalam konteks inilah
pentingnya fungsi dan peran pendidikan tinggi untuk mendorong civitas akademika
(terutama mahasiswa) memiliki watak CEng.
Istilah civic engagement belum dikenal secara luas oleh masyarakat
Indonesia, terutama di kalangan perguruan tinggi. Komunitas akademik lebih
mengenal istilah partisipasi politik atau partisipasi warganegara. Kedua istilah itu
dipahami sebagai bentuk keterlibatan atau peranserta warganegara dalam proses
pengambilan keputusan politik dalam sebuah negara. Atau merupakan pemenuhan hak
dan kewajiban warganegara dalam sebuah proses politik dan pemerintahan, misalkan
terlibat dalam pemungutan suara anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan
presiden dan wakil presiden. Demikian pula, keikutsertaan warganegara dalam partai
politik atau organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang secara fungsional
turut mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan politik pemerintah.
Makna dan esensi CEng lebih dari itu, lebih luas dan lebih dalam ketimbang
konsep partisipasi politik warganegara, yang sifatnya temporer dan insidentil. CEng
merupakan sebuah gerakan, rencana, dan program yang dibuat secara sistematis,
didesain guna mempersiapkan dan menjamin pemenuhan kapasitas dan kompetensi
mahasiswa selaku warganegara untuk melakukan langkah-langkah pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara baik dalam skala nasional, regional, maupun global.
Hal itu bukan saja bermanfaat bagi kepentingan pribadi sebagai kader pemimpin
bangsa, melainkan yang paling utama adalah memberdayakan komunitas/masyarakat
melalui berbagai layanan sosial kemasyarakatan. Pada tingkat lebih tinggi, CEng
merupakan langkah programatik dan sistemik untuk menumbuhkembangkan
masyarakat madani yang secara sinergis dan kolaboratif mendukung upaya pemerintah
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat sebagai warga bangsa.
Lawry, dkk (dalam Jacoby, 2006) memandang bahwa konsep CEng atau
keterlibatan warganegara telah berlimpah tumpang tindih, saling bersaing, sebagai
topik hangat bagi sejumlah orang (pengajar, administrator, dan mahasiswa) untuk
memikirkan, memperdebatkan dan menerapkan visi pendidikan tinggi di dalam
pelayanan masyarakat. Lebih jauh dikatakan, kebanyakan program civic engagement
menghendaki mahasiswa mengembangkan rasa keterlibatan atau tanggung jawab. Nilai
kewarganegaraan dicirikan dengan peduli tentang masyarakat, berkomitmen membuat
dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan mempercayai bahwa pemungutan suara
adalah tugas penting.
Coalition for Civic Engagement and Leadership di University of Maryland
memaknai civic engagement sebagai bertindak berdasarkan rasa tanggung jawab pada
masyarakat, mencakup berbagai aktivitas pengembangan kepekaan kewarganegaraan,
partisipasi dalam pembangunan masyarakat, dan memajukan kebaikan umum. CEng
merupakan gagasan kewarganegaraan global dan saling ketergantungan, sebagai agen
perubahan sosial positif bagi sebuah dunia yang lebih demokratis. Istilah tersebut, bagi
mereka, merupakan tenda besar (big tent) yang memungkinkan individu dan inisiatior
mengambil berbagai perspektif yang terkumpul di bawahnya untuk usulan
menciptakan keutuhan kohesif yang meningkatkan tanggung jawab kebaikan umum
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(Jacoby, 2006).
Adler dan Goggin (2005:236-253) sampai pada satu kesimpulan bahwa CEng
berkaitan dengan cara warganegara berpartisipasi dalam sebuah komunitas untuk
mewujudkan suatu kondisi komunitas yang lebih baik di masa depan. Ini mengandung
pengertian bahwa CEng merupakan satu bentuk nyata dari program dan implementasi
ilmu pengetahuan, sebagaimana visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Demikian
pula Bringle, Hatcher, & Holland (dalam Jacoby, 2009) memandang civic
engagement sebagai ...active collaboration that builds on the resources, skills,
expertise, and knowledge of the campus and community to improve the quality of life in
communities in a manner that is consistent with the campus mission. The definition of
civic engagement indicates that this work encompasses teaching, research, and service
(including patient and client services) not only in but also with the community. Civic
engagement includes university work in all sectors of society: nonprofit, government,
and business. Artinya, CEng sebagai gerakan kolaborasi aktif untuk mengembangkan
sumberdaya, ketrampilan, keahlian, dan pengetahuan mengenai kampus dan komunitas
untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas sejalan dengan misi kampus. Definisi
keterlibatan warganegara mengindikasikan sebagai pekerjaan yang meliputi
pengajaran, penelitian, dan pelayanan yang bukan hanya komunitas tertentu di
masyarakat, melainkan juga mencakup tugas universitas di semua sektor kehidupan
masyarakat seperti: nirlaba, pemerintah, dan dunia bisnis.
Pada akhirnya, CEng dapat dimaknai sebagai sebuah upaya sistematisprogramatik perguruan tinggi untuk menyiapkan dan mengembangkan kemampuan
pengetahuan, sikap, dan ketrampilan civitas akademik (baca: mahasiswa) guna
menjamin kesiapan dan pengabdian mereka di berbagai bidang kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara baik skala lokal, nasional, regional maupun global. Hal ini
menegaskan betapa tingginya komitmen dan upaya serius lembaga pendidikan tinggi
untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Dalam kaitan ini, maka perguruan tinggi
di Indonesia hendaknya terus didorong untuk melakukan ―aksi-aksi nyata‖ bagi
kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara, bukan sebatas membuat wacana
pengabdian, apalagi bersifat temporer, insidentil, dan dalam lingkup terbatas. CEng
dimaksudkan untuk mempersiapkan, menjamin, dan menunjukkan kontribusi nyata
mahasiswa di masyarakat, sehingga mereka terlatih menjadi inspirator, kreator,
motivator dan inovator bagi kemajuan masyarakat, bukan beban bagi masyarakat dan
negara.
Civic Engagement: Kelemahan dan Kendala Pengembangannya
Meskipun hampir mencapai 70 tahun negara telah mencanangkan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui konstitusi, tampaknya kecerdasan intelektual
warganegara cenderung bergerak maju, sementara kecerdasan spiritual, emosial, sosial
dan partisipatoris cenderung stagnan, bahkan bergerak mundur. Bangsa ini secara
personal memiliki keunggulan intelektual dibanding negara lain, terbukti dengan
kemenangan para siswa dan mahasiswa sebagai juara lomba olimpiade ilmu
pengetahuan (fisika, kimia, matematika) tingkat internasional. Namun, secara komunal,
kualitas pendidikan masyarakat bertolakbelakang dengan raihan prestasi individual,
bahkan gradasi pendidikan Indonesia jauh berada di bawah negara Asia Tenggara
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lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Padahal sejarah pendidikan Indonesia
mencatat bahwa di era 1970-an Malaysia belajar dari Indonesia untuk memajukan
pendidikan mereka. Harus diakui bahwa negara keliru mengelola pendidikan dari
waktu ke waktu. Meski perbaikan terus dilakukan melalui sistem regulasi, manajemen
kelembagaan, hingga penyediaan infrastruktur, namun problem dasar pendidikan terus
berlanjut.
Salah satu di antaranya adalah politik pendidikan Indonesia yang dari waktu
ke waktu belum menemukan ―kata sepakat‖ dan ―irama senada‖. Problem yang penulis
maksudkan, misalnya, kebijakan dan implementasi kurikulum pendidikan dari rezim ke
rezim terus berubah, saling menyalahkan (melalui bahasa revisi atau revitalisasi),
merasa lebih benar, mencari alasan pembenar untuk menjadi rezim pendidikan yang
benar. Kita pandai menciptakan ―sejarah kurikulum‖, tetapi tidak cerdas menghasilkan
―kurikulum bersejarah‖. Kurikulum 2013 yang baru saja diberlakukan rezim
pemerintahan SBY, kini dianulir kembali karena dinilai memiliki kelemahan dan
kekurangan. Bahasa yang sama juga digunakan sebagai alibi mengganti kurikulum
2006 (KTSP) dengan kurikulum 2013, KBK 2004 dengan KTSP 2006, kurikulum 1994
dengan KBK 2004. Vonis itu begitu mudah muncul, meski tanpa evaluasi sistemik,
programatik, dan holistik dari berbagai stakeholder (pakar kurikulum, birokrasi
pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi keilmuan dan kependidikan, LPMP, Dewan
Pendidikan, LSM, guru, siswa, dan masyarakat). Kurikulum itu didesain orang pintar,
bukan oleh orang yang merasa pintar. Tapi aneh, produk orang pintar dinilai tidak
membuat orang cerdas. Bangsa ―pintar‖ ini terus terjebak pada sikap saling menganulir
produk, entah kapan berakhir.
Kita dibingkai dalam semangat kultural ―Bhinneka Tunggal Ika‖, namun
dalam mengelola pendidikan, kita terus berbeda dan tidak menemukan kesatupaduan
secara berkesinambungan. Kurikulum adalah kompas pemandu rute perjalanan
pendidikan sebuah bangsa. Benar bahwa kurikulum tidak boleh statis, harus dinamis
dan adaftable mengikuti perubahan masyarakat dan perkembangan zaman. Akan tetapi
terus terjebak dalam perubahan kurikulum tanpa perencanaan dan evaluasi matang
merupakan sebuah ―kesesatan pendidikan‖. Sebab hal itu membuat praktisi pendidikan
(kepala sekolah, guru, bahkan siswa) makin bingung merencanakan, melaksanakan,
dan menilai pembelajaran. Mereka akan terus kesulitan bagaimana membentangkan
―layar pendidikan‖, menggerakkan ―perahu pendidikan‖ sebagaimana rute pelayaran,
menyeberangi ―samudra pendidikan‖ yang penuh badai dan gelombang agar
penumpang cepat tiba dengan selamat di ―dermaga pendidikan‖.
Perubahan dini dan inkonsistensi pemberlakuan kurikulum, secara langsung
ataupun tidak, dapat mempengaruhi roda penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Bagaimanapun juga, perguruan tinggi (baca: LPTK) sebagai produsen tenaga kerja
pendidik harus mengadaftasikan diri dengan kebutuhan, kepentingan, dan permintaan
pasar pendidikan dasar dan menengah. Sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
dengan tuntutan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah merupakan ―harga mati‖
yang tidak bisa ditawar, sekaligus merupakan esensi, visi, dan misi LPTK. Karena itu,
perubahan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah mau tidak mau akan
mempengaruhi arah dan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama berkaitan
dengan pemenuhan pengetahuan, sikap, dan disposisi mahasiswa selaku calon
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pemimpin dalam mempersiapkan dan menjamin kompetensi dan pengabdian mereka di
masyarakat.
Di Amerika, implementasi CEng juga menemui sejumlah kendala dan
tantangan (Jacoby dan Brown, 2009). Di samping kurangnya integrasi administratif
kampus untuk mendukung program tersebut, dimana kantor-kantor pendukung studi di
luar negeri berada di tempat-tempat terpisah, seringkali juga kebutuhan akademik dan
harapan-harapan tertentu membatasi program tersebut. Misalkan, jurusan disiplin ilmu
tehnik dan sains kurang fleksibel memberikan alternatif pembelajaran pilihan dan
pengalaman yang jauh dari kampus. Sebagian staf pengajar kurang yakin terhadap
kontribusi pengalaman CEng bagi mahasiswa, sehingga mereka mengarahkan
mahasiswa magang di negeri sendiri (AS) daripada di tempat lain, sebab dipandang
lebih kontributif bagi pekerjaan mahasiswa setelah selesai. Selain itu, ada
ketidakcocokan kalender akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan organisasi
mitra, misalkan ditetapkan program selama satu semester atau setahun, mahasiswa
justru meminta tambahan waktu satu hingga tiga minggu. Demikian pula, lingkup
keterlibatan mahasiswa hanya terbatas pada mahasiswa berkulit putih, wanita kelas
menengah, dan usia duapuluhan.
Dalam konteks Indonesia, di samping kendala policy sebagaimana
digambarkan di atas, faktor struktural dan kultural diduga kuat mempengaruhi
implementasi CEng di banyak perguruan tinggi. Kendala struktural berkaitan dengan
sistem birokrasi pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi yang tidak selalu
mengedepankan azas profesionalisme, namun melibatkan unsur-unsur ―kedekatan‖,
bapakisme, pengelompokan, yang secara sadar ataupun tidak, dapat mempengaruhi
kesehatan organisasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan faktor kultural berkaitan
dengan kebiasaan-kebiasaan komunitas akademik dan administratif untuk melakukan
tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah normatif yang berlaku, atau
menyimpang dari rasa kepatutan dan kaidah emas (golden rule). Masih ditemukannya
kasus plagiasi merupakan indikasi yang tak bisa dibantah.
Intervensi negara melalui 35 persen suara menteri pendidikan dalam
pemilihan pimpinan perguruan tinggi juga menimbulkan kecurigaan dan dampak yang
tidak selalu positif. Tanpa menafikan manfaatnya, sistem itu dinilai mengganggu
kesehatan organisasi internal perguruan tinggi. Sistem ini mau tidak mau bisa
menciptakan hubungan strukturasi, kolaborasi, dan penguatan kelompok berbasis etnik,
agama, kepentingan, ataupun simbol-simbol lain. Artinya, negara telah menciptakan
penguatan kelompok dalam institusi pendidikan, padahal institusi pendidikan
diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Di
sinilah letak masalahnya, antara idealisme institusi perguruan tinggi berhadapan
dengan politik pragmatisme negara. Tampaknya kita masih kesulitan dan khawatir
dalam penyelenggaraan pendidikan bila tanpa intervensi politik pemerintah, sebab
otonomi pendidikan dalam sebuah masyarakat majemuk memang mengandung potensi
disintegrasi bangsa dan ―bias kelola‖.
Pola rekruitmen pimpinan perguruan tinggi, secara sadar ataupun tidak,
langsung ataupun tidak, pasti mempengaruhi pengelolaan institusi, termasuk di
dalamnya manajemen pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan. Dua hal yang
disebut terakhir sangat berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi kegiatan dan program
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CEng. Pembelajaran yang diarahkan pada penyiapan kemampuan profesionalisme
mahasiswa dalam rangka menjamin kesiapan CEng potensial berimplikasi pada
terjadinya pemihakan-pemihakan pada kelompok tertentu. Demikian pula, program
kaderisasi mahasiswa, secara terselubung dapat memunculkan ―aroma‖ pemihakan,
meski ditutupi dengan cara apapun.
Bias etnik, kelompok, golongan, dan simbol-simbol lain mulai dari
pembinaan kader kemahasiswaan hingga perekruitan tenaga pengajar menciptakan
iklim akademik dan birokrasi perguruan tinggi tidak sehat. Tidak bisa ditutupi
kadangkala muncul aroma pengangkatan dosen dan pegawai bukan semata-mata
didasarkan atas keunggulan akademik dan kecakapan intelektual seseorang, tetapi
bermuatan hubungan kekerabatan, etnisitas, atau kepentingan tertentu. Inilah antara
lain penyakit birokrasi perguruan tinggi yang secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi ―pembibitan‖ kesiapan mahasiswa dalam program CEng. Sebab
pengelolaan CEng berkualitas harus didukung tenaga pengajar handal sebagai salah
satu subsistem perguruan tinggi.
Kebijakan pemerintah meningkatkan kualifikasi pendidikan calon guru, dan
aparatur negara lainnya juga menjadi pintu masuk penyalahgunaan institusional. Tidak
sedikit perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta membuka ―kelas jauh‖ (meski
sudah ada rambu-rambu normatifnya) mulai dari program sarjana hingga pascasarjana
(S2 dan S3). Ada kesan layanan pembelajaran ―kelas jauh‖ berlangsung secara tidak
wajar, dikelola secara ―ada apanya‖. Banyak PNS dan guru ikut kuliah, meski tidak
sinkron dengan kualifikasi pendidikan sebelumnya, asalkan meraih gelar magister atau
doktor. Sebab gelar itu diyakini berpengaruh terhadap peluang meraih jabatan
struktural dan fungsional di lingkungan kerja masing-masing. Di sini, pendidikan
berubah orientasi, dari peningkatan kualitas dan kapasitas keilmuan ke perolehan
popularitas, prestise dan jabatan strukturasi. Akibatnya banyak warga masyarakat dan
abdi negara tidak sebanding raihan kualifikasi akademik dengan kecakapan intelektual
dan partisipatoris yang dimiliki.
Secara langsung ataupun tidak, hal itu akan mempengaruhi pengabdian
mahasiswa melalui program CEng di masyarakat menjadi tidak maksimal, tidak
profesional, dan tidak efektif. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin sosok
mahasiswa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, padahal dirinya sendiri
belum memiliki daya yang cukup handal. Hal ini seringkali menimbulkan pro-kontra
antara ―akademisi-murni‖ dan ―akademisi-birokrat‖, yang meski sulit dibuktikan
secara hukum akan tetapi diakui adanya. Inilah problem birokrasi pendidikan tinggi
yang terus membudaya, tidak mudah dihilangkan dan turut mempengaruhi penyiapan
ketrampilan mahasiswa melalui program CEng.
Hal lain yang turut mempengaruhi penyiapan kemampuan mahasiswa dalam
program CEng adalah budaya menerabas (meminjam istilah Koentjaraningrat). Tidak
sedikit mahasiswa yang mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan studi,
berkolaborasi dengan ―pihak tertentu‖ untuk memanipulasi nilai, termasuk dalam
menyusun karya ilmiah (skripsi dan tesis). Secara terselubung, atau terang-terangan,
banyak tersedia jasa pembuatan karya ilmiah (skripsi), dan tragisnya ada staf pengajar
diduga terlibat di dalamnya. Sungguh sangat ironis, meski dengan dalih tidak
melanggar hukum, karena kepentingan materi terpaksa menabrak nilai-nilai etika,
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kejujuran, kebenaran, dan integritas. Sikap mental demikian sudah pasti tidak
mendukung sama sekali pengembangan kemampuan dan kecakapan mahasiswa yang
handal guna menopang pengabdian keilmuannya di tengah masyarakat.
Perguruan Tinggi: Optimalisasi Program Civic Engagement
Sejumlah kendala dan kelemahan struktural-kultural sebagaimana
digambarkan di atas, makin bertambah seiring menguatnya tuntutan globalisasi. Era
globalisasi telah mengakibatkan ruang dan waktu makin kecil dan ―mengerut‖.
Penyelenggaraan pendidikan mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan
kecenderungan perubahan itu. Sastrapratedja (2013:279-280) mengidentifikasi tiga
masalah dan tantangan pendidikan kaitannya dengan fenomena global. Pertama, oleh
karena globalisasi bukan linier tapi bersifat dialektis, maka selalu ada interaksi antara
berbagai unsur budaya yang memungkinkan inovasi dan kreativitas. Karena itu, di
samping tuntutan standarisasi pendidikan, juga diperlukan pengembangan kemampuan
inovasi dan kreativitas. Dalam kaitan ini, proses pembelajaran harus berubah orientasi
dari hafalan kepada penalaran, dari isi kepada metodologi, dari penguasaan teori yang
mapan kepada penguasaan mengkonstruksi teori. Di sinilah pentingnya penyiapan
mahasiswa memiliki bekal kemampuan menalar, penguasaan metodologis, dan
kemampuan mengkonstruksi teori-teori sosial dan pendidikan sebagai dasar untuk
mempersiapkan diri dan menjamin ketrampilan mereka dalam berbagai kegiatan
keterlibatan kewaragenegaraan.
Kedua, peran teknologi informasi di era global merambah dalam segala
aspek kehidupan masyarakat. Tantangannya bagi dunia pendidikan adalah bukan
sebatas bagaimana menggunakan teknologi informasi, akan tetapi lebih pada
bagaimana mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar, mendesain kurikulum,
mengembangkan kompetensi tertentu, dan mengintegrasikan kesinambungan
―intelegensi manusia‖ dengan ―intelegensi artifisial‖. Dalam konteks ini, sangat
penting implementasi CEng didukung oleh kemampuan praktis mahasiswa dalam
pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi. Mahasiswa bukan hanya dituntut
mengetahui, akan tetapi harus mampu menguasai dan mengintegrasikan teknologi
informasi dan komunikasi melalui layanan pembelajaran (service learning) dalam
pengabdian mereka melalui kegiatan CEng, sebagaimana dipraktekkan para mahasiswa
di negara-negara Barat (Jacoby dan Hollander, 2009).
Ketiga, era global menghendaki dan menuntut semua dimensi kehidupan
manusia, termasuk pendidikan, agar menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi,
evaluasi dan perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Dalam konteks ini,
mahasiswa selaku warganegara harus dilatih dan dibiasakan bekerja dengan
mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi, terus mengevaluasi diri
untuk menemukan titik-titik kelemahan pribadi maupun lembaga agar melakukan
pembenahan dan perbaikan. Mahasiswa harus memiliki kesadaran dan keinginan kuat
untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam mengintegrasikan
pengetahuan dan kecakapan dengan ketrampilan implementasi teknologi pendidikan
dan pembelajaran mutakhir. Mereka dikondisikan agar tidak terjebak dalam budaya
menerabas, menggunakan jalan pintas yang tidak pantas. Tuntutan ini harus didukung
oleh atmosfir akademik perguruan tinggi yang kompetitif, transparan, equal, dan non-
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diskriminatif. Perguruan tinggi harus mewadahi dan memfasilitasi tumbuhnya sosok
mahasiswa yang memancarkan mata air keteladanan (meminjam istilah Yudi Latif)
dalam sikap, pengetahuan, dan tindakan. Bila hal ini telah terinternalisasi atau
mempribadi secara utuh, maka dapat menjamin tingginya kualitas layanan
pembelajaran dan pengabdian mahasiswa di tengah masyarakat.
Dalam kaitan itu, untuk menata penyelenggaraan CEng di Indonesia agar
berlangsung secara optimal dan efektif guna mempersiapkan dan menjamin
kemampuan mahasiswa, ada sepuluh indikator penting yang harus diperhatikan dan
dikelola dengan baik (Saltmarsh, Zlotkowski, dan Hollander, 2011:289-290), yaitu
berkaitan dengan aspek: pedagogy and epistemology; faculty development; enabling
mechanisms; internal resource allocation; external resource allocation; faculty roles
and rewards; disciplines, departments, interdisciplinarity; community voice;
administrative and academic leadership; serta mission and purpose.
Kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi hendaknya menegaskan
arah pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kecakapan mahasiswa dalam
kerangka CEng. Dalam istilah Jacoby dan Brown (2009), para mahasiswa harus diberi
kesempatan internasional untuk mempelajari dan mempraktekkan keterlibatan
warganegara, yang memungkinkan mereka mengembangkan kualitasnya dengan cara
memahami dunia yang begitu kompleks dan saling terhubung, melakukan refleksi dan
berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, toleransi terhadap keambiguan,
menghargai keberagaman, dan menghormati pandangan orang lain. Walaupun ada
sejumlah tantangan untuk melakukannya, pembelajaran global harus menjadi alat
utama bagi pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan mahasiswa, dan bukan sebagai
program sampingan atau tambahan.
Pengembangan CEng harus didukung oleh keinginan lembaga untuk
mengembangkan diri dengan cara menerapkan metodologi pembelajaran mutakhir,
seperti melakukan refleksi dan berpikir kritis, meninggalkan cara-cara indoktrinatif dan
konvensional. Hal ini disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan pemberian
pengalaman berbasis komunitas (masyarakat) kepada mahasiswa melalui sejumlah
latihan-latihan kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, maka harus ada mekanisme yang
jelas bagaimana mengembangkan kerterhubungan program-program CEng yang
didesain kampus dengan kebutuhan sosial-kemasyarakatan.
Alokasi dana yang cukup merupakan faktor penting untuk membiayai
kegiatan pengabdian mahasiswa di masyarakat. Tanpa itu, mustahil program CEng
berlangsung dengan baik, efektif, dan efisien. Kendala utama penyelenggaraan
program CEng adalah keterbatasan dana. Berbeda dengan korporasi yang, misalnya,
memberikan insentif kepada mahasiswa peserta magang, sebagian institusi lain,
terutama pemerintah, tidak secara rutin dan terprogram memberikan dukungan
finansial bagi kegiatan kemahasiswaan, atau program-program pemberdayaan
masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Karena itu, mutlak dibangun kerjasama dan
kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama perguruan tinggi, pemerintah
daerah, pemerintah pusat, korporasi, LSM baik dalam maupun luar negeri. Demikian
pula, semua pihak diberi kesempatan, perlakuan dan peran yang sama dalam program
CEng. Yang tak kalah pentingnya adalah pemberian reward kepada mereka yang
menunjukkan integritas, prestasi, kreasi, dan inovasi – apakah mahasiswa, dosen, atau
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pegawai – sehingga bisa menjadi motivator untuk terus berimprovisasi
mengembangkan kecakapan dan pengabdian, sekaligus stimulus bagi pihak lain.
Dukungan keilmuan, jurusan, dan lintasdisiplin ilmu sangat penting dalam
menunjang keberhasilan program Ceng di masyarakat. Problem sosial di masyarakat
begitu kompleks, dan karena itu dibutuhkan kontribusi pemikiran dan tindakan melalui
aplikasi lintasdisiplin ilmu. Demikian pula, kesediaan mendengar suara dan keinginan
masyarakat atau komunitas harus menjadi perhatian penting. Bila tidak, maka sulit
memenuhi kepentingan mereka sebab layanan pengabdian yang diberikan mahasiswa
tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, akan tetapi boleh jadi, lebih pada
kepentingan lembaga. Dalam kaitan ini, maka penegasan misi dan tujuan pengabdian
lembaga melalui program CEng harus selalu disinkronisasikan atau berbasis kebutuhan
masyarakat. Demikian pula, faktor kepemimpinan adminstratif dan akademik menjadi
faktor sentral berhasil-tidaknya program CEng. Kepemimpinan lembaga harus mampu
mencerminkan dan memancarkan mata air keteladanan, sehingga bisa menjadi ―roh‖
penggerak bagi bekerjanya subsistem lain dalam sebuah lembaga perguruan tinggi
guna mewujudkan misi dan tujuan program CEng.
Dalam implementasi program CEng dituntut peran aktif semua komponen
perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, dosen, staf administrasi, ketua program studi
dan jurusan, dekan dan wakil dekan, hingga rektor dan wakilnya. Tanggungjawab
memajukan fungsi dan peran keterlibatan mahasiswa selaku warganegara dilakukan
secara sinergis dan kolaboratif, termasuk membangun kemitraan bersama lembaga
eksternal – pemerintah, swasta, dan LSM. Kesadaran ini mesti menjadi ―roh‖ CEng,
sebab pada akhirnya CEng mempunyai peran sentral dan kontribusi besar bagi
kemajuan perguruan tinggi, di samping memajukan bangsa dan negara, serta
mewujudkan kepentingan nasional.
Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, CEng turut mewujudkan
tercapainya misi PKn dalam mengembangkan individu yang mampu menetapkan,
memelihara dan memperbaiki pengaturan yang demokratik dan kewarganegaraan di negeri
sendiri dan di seluruh dunia (Wahab, 2006), warganegara yang bukan saja tahu demokrasi,
akan tetapi mau dan mampu berpikir, bersikap dan bertindak demokratis dan
bertanggungjawab. Sosok individu demikian sangat kontributif dalam membangun civic
community (Winataputra dan Budimansyah, 2012:247-248), sebuah masyarakat dimana
warganya memiliki kebajikan warganegara, hubungan kesejawatan atas dasar persamaan
dan bukan karena hirarki, saling percaya, solidaritas, kehidupan persahabatan yang
tertanam dalam bentuk kerjasama, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Secara teknis, program CEng bisa diselenggarakan dalam bentuk
membangun kemitraan dan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi dan/atau
pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini sudah ada program
perguruan tinggi, misalnya dalam bentuk magang, kunjungan antarperguruan tinggi
baik nasional maupun mancanegara, dan program Sandwich yang digagas direktorat
jenderal pendidikan tinggi. Program yang disebut terakhir dirancang khusus untuk
memberikan kesempatan kepada mahasiswa program doktor selama ± 6 bulan untuk
memperdalam pemahaman metodologis keilmuan mereka di perguruan tinggi tertentu
di luar negeri, terutama dalam rangka penyelesaian penulisan disertasi. Di samping
akses yang terbatas dari setiap mahasiswa karena kendala bahasa, program ini lebih
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bersifat to take, ketimbang to give. Esensinya lebih menekankan pada apa yang akan
dan harus diperoleh mahasiswa, tidak dibarengi secara signifikan dengan apa yang
mesti diberikan mahasiswa kepada pihak asing tempat magang. Dalam jangka panjang,
posisi tawar kita selalu menjadi clien, bukan patron, karena kita lebih banyak
membutuhkan dan tergantung kepada mereka ketimbang sebaliknya.
Secara periodik, ada pula pagelaran ―ratu kecantikan‖ yang dikemas melalui
program pemilihan ―Putri Indonesia‖. Program ini lebih mencerminkan ekspose dan
promosi budaya dengan memanfaatkan kepintaran dan kecantikan biologis perempuan.
Lebih dari itu, program ini lebih kental nuansa pagelaran kecantikan ketimbang misi
pemasaran keanekaragaman nilai budaya dan keunggulan hayati Indonesia. Apalagi
dikemas dengan tampilan yang cenderung menyimpang, atau tidak mengindahkan
nilai-nilai agama (baca: Islam) sebagai pilar penyanggah dan sumber rujukan, bahkan
lebih pada pemuasan dan adaftasi nilai-nilai Barat yang sekuler. Pendekatan semacam
ini sudah pasti bertentangan dan tidak mendapat ridha Ilahi Rabbi Tuhan YME, bahkan
bisa menciptakan mudharat bagi bangsa dan negara, di samping belum ada ukuran dan
penilaian kontribusi empiriknya.
Apabila program tersebut ingin didayagunakan secara optimal agar lebih
berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara, maka mesti dikelola dan
dikembangkan tidak seperti saat ini, bersifat glamour, akan tetapi menjadi salah satu
program unggulan perguruan tinggi yang dikemas dan sarat dengan nilai-nilai. Dalam
kaitan ini, maka kerjasama dan sinergi antara perguruan tinggi (perguruan tinggi secara
umum, bukan hanya pendidikan kepariwisataan) dengan kementerian pariwisata
mendesak dilakukan. Perguruan tinggi dapat mendesain program itu sedemikian rupa
sehingga ―kental‖ dengan nuansa akademis, agamis, dan edukatif tanpa mengabaikan
nilai-nilai estetis, etis dan ekonomis. Sementara itu, pemerintah melalui kementerian
pariwisata memfasilitasi upaya promosi atau pemasaran secara luas dan berkelanjutan
di manca negara.
Secara nasional, hingga saat ini sudah ada program-program yang identik
dengan CEng, seperti KKN konvensional, KKN Profesi, KKN Tematik, atau apapun
namanya, yang diselenggarakan seluruh perguruan tinggi bekerja sama dengan
pemerintah daerah, dan/atau lembaga-lembaga civil society. Demikian pula, kegiatan
magang di sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Ini bisa menjadi
embrio dan supporting bagi program CEng, sebab memberikan pengalaman empirik
sangat berharga bagi mahasiswa dalam menekuni karier profesinya di masa depan.
Yang belum dilakukan secara sistematis adalah diseminasi pengalaman dan hasil
magang setelah kembali ke kampus. Berbeda dengan kita, para mahasiswa di negara
Barat (baca: Amerika), pasca magang atau melakukan pengabdian di masyarakat,
mereka diberi kesempatan untuk membagi pengalaman kepada komunitas perguruan
tinggi lainnya.
Di University of Washinton, misalnya (Jacoby dan Brown, 2009), melalui
program CEng, disiapkan suatu forum untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman
mahasiswa, memproses kembali kejutan budaya ketika kembali ke Amerika Serikat,
dan mengklarifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan keragaman komunitas global dan
lokal. Forum tersebut juga menyoroti isu-isu kekuasaan dan hak istimewa, keadilan
sosial, perbedaan antara kepariwisataan dan perjalanan, layanan komunitas versus
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keterlibatan, serta keterlibatan kewarganegaraan pada tingkat lokal dan global. Para
mahasiswa sebagai kelas sukarela dihubungkan dengan organisasi berbasis komunitas
di Seattle, sesuai dengan ketertarikan dan orientasi karir mereka.
Kita harus memanfaatkan keunggulan geografis dan demografis serta
kekayaan sumberdaya alam dan potensi budaya bangsa sebagai aset dalam
mengembangkan program CEng di kancah internasional. Potensi besar itu mau tidak
mau memaksa bangsa dan negara lain terus ―melirik‖ dan menjadikan Indonesia
sebagai pasar dunia dalam berbagai bidang. Peluang ini mesti dimanfaatkan, misalkan
dengan terus membekali mahasiswa menguasai dan melakukan atraksi seni dan budaya
suku bangsa di kancah internasional. Apalagi saat ini, lebih dari tiga puluh negara di
dunia telah secara resmi menetapkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata
pelajaran di lembaga pendidikan formal. Ini peluang yang tidak sekedar dibanggakan,
namun harus segera dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan aktual dan fungsional
bagi kemajuan stakeholder pendidikan khususnya, dan masyarakat Indonesia pada
umumnya.
Belajar dari pengelolaan CEng di negara Barat, kita wajib membenahi sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mulai dari perekruitan mahasiswa (terutama pada
aras lokal), penegasan CEng sebagai misi kurikulum, membudayakan pembelajaran
sambil berbuat (learning by doing), serta menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat,
serta birokrasi pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Bila semua itu bisa diwujudkan dengan sungguh-sungguh, maka optimisme untuk
menghasilkan luaran handal dan siap pakai bisa terwujud. Apalagi pemerintah telah
mencanangkan gerakan revolusi mental, yang antara lain ditunjukkan melalui:
ancaman pemecatan oleh presiden kepada pejabat birokrasi pemerintah yang
menghambat/memperlambat terbitnya izin usaha, pembatasan penggunaan hotel untuk
kegiatan/rapat aparat pemerintah, anjuran mengutamakan makan buah-buahan khas
Indonesia di kantor-kantor pemerintah (KemenPAN dan Reformasi Rirokrasi),
penegakan hukum secara ketat melalui tindakan menenggelamkan kapal-kapal asing
pencuri ikan (Kementerian Perikanan dan Kelautan), pembekuan izin terbang
Indonesia-Singapura bagi maskapai Air Asia karena melanggar ketentuan dan
perjanjian (Kementerian Perhubungan), pemberlakuan hukuman mati bagi bandar
narkoba, memperberat sanksi hukum terpidana koruptor (Kemenkumham), termasuk
konsistensi penegakan hukum secara ketat oleh KPK kepada para ―penjahat‖ negara.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menginspirasi dan menstimulasi revolusi mental,
struktural dan kultural penyelenggaraan pendidikan di semua lembaga pendidikan,
terutama perguruan tinggi sebagai pilar dan sponsor program CEng.
Simpulan
Sebagian perguruan tinggi di Indonesia belum secara maksimal
menempatkan dan mewujudkan CEng sebagai orientasi pengabdian dan pengelolaan
institusi. Ada kendala struktural dan kultural yang tidak mudah diatasi dalam
mengembangkan kompetensi CEng mahasiswa. Mempersiapkan dan menjamin
kemampuan dan peran mahasiswa dalam CEng membutuhkan komitmen dan budaya
institusi yang kuat dan sehat. Atmosfir akademik dan birokrasi perguruan tinggi harus
baik, didasari desain visi dan misi kurikulum berorientasi CEng. Pada tingkat
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implementasi, harus dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan
berkelanjutan jaringan kemitraan antar perguruan tinggi, dengan pemerintah, LSM,
swasta/korporasi (nasional, regional dan global) dengan prinsip saling percaya, saling
menghormati, saling menguntungkan, transfaran, dan akuntabel. Untuk itu, revolusi
mental stakeholder pendidikan merupakan faktor kunci, dan harus dilakukan guna
memancarkan kembali mata air keteladan yang selama ini redup, guna
mengembangkan dan mewujudkan misi CEng bagi kemajuan mahasiswa, perguruan
tinggi, masyarakat, bangsa dan negara.
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EKSISTENSI PKN DALAM KEMANDIRIAN PENGELOLAAN INSTITUSI
ADALAH SEBUAH KENISCAYAAN
OLEH
SUSENA
Abstrak
PKn dikatakan eksis apabila setiap insan Indonesia ber PKn, ini berarti insan
Indonesia adalah dalam kebenaran bilamana apa yang menjadi substansi PKn ada
pada di dada setiap insan Indonesia, sehingga PKn menjadikan Insan Indonesia
menjadi benar. Wujud kemandirian pengelolaan institusi ditandai adanya otoritas
dalam mengatur diri dengan sedikit atau tanpa gesekan antar anggota lantaran setiap
orang memiliki komitmen yang diikat sebuah kebersamaan, saling menghargai,
keseimbangan antara hak dan kewajiban, toleransi, transparansi, dan tanggungjawab
bersama dan rasa memiliki terhadap semua aset yang dimiliki dalam koridor
memelihara konsistensinya.
Kata Kunci : Eksisensi PKn, Kemandirian, Pengolaan Institusi

Pendahuluan
Manusia diciptakan sebagai individu memiliki otonomi dalam bertindak
untuk mencapai apa yang diinginkan. Keinginan manusia adalah terpenuhi semua yang
menjadi kebutuhannya. Maslow dalam (Sunarto, 1999, p.67) mengemukakan
kebutuhan manusia meliputi: kebutuhan jasmaniah, kebutuhan keamanan, kebutuhan
cinta kasih, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kognitif, dan kebutuhan aktualisasi
diri.
Pemenuhan kebutuhan tersebut di atas merupakan sebuah proses perjuangan
manusia agar tetap eksis, yang kadang tanpa disadari mengabaikan manusia lainnya,
bahkan lepas kendali sehingga menimbulkan friksi yang sering memunculkan konflik
sesama manusia. Lepasnya kendali hasrat pemenuhan pada masing-masing level
kebutuhan tersebut membawa manusia pada pandangan hidup dan perilaku bersifat
materialistis, hedonistis, liberalis bahkan anarkis.
Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara akibat dari
menguatnya individualisme yang tanpa kendali telah menimbulkan berbagai masalah
yaitu: Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi, Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan
Nilai-nilai Komunitas, Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat,
Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong –menolong,
Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga, Praktek KKN dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, Kerusakan Sistem Ekonomi, Pelanggaran Nilai-nilai Kebangsaan.
(Asykuri Ibn Chamim, dkk, 2003, p, xxvi-xxx)
Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar yang secara
esensial , kultural bergayut dengan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Tatanan nilai yang terkandung dalam Pancasila di era global ini adalah urgen ditanam,
dihidupkan dan disuburkan dalam setiap insan Indonesia, dengan demikian problem
kebangsaan tersebut di atas ada harapan dapat diurai dan diperbaiki.
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Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila tersebut dikonstruk dalam format
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yakni sebagai konsep multidimensional yang
dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik,
tentang persiapan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara
menyeluruh, dan secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga
negara yang baik, (Asykuri Ibn Chamim, dkk, 2003, p. 44) yang selanjutnya dapat
dirumuskan lebih spesifik dan lebih praksis sehingga proses dan perubahan yang
terjadi serta capaian dari implementasi substansi PKn dapat diamati.
Pembahasan
Eksistensi PKn
Secara mantik eksistensi diartikan, pertama dimaknai sebagai existential
import berarti ada ―maksud pengadaan‖ yakni istilah untuk menyebut sifat dari suatu
keterangan yang mengiakan adanya sesuatu hal tertentu. Misalnya , pernyataan‖
Sebagian sarjana adalah ahli logika‖ dikatakan memiliki existensial import karena arti
dari keterangan itu membenarkan adanya sarjana; kedua, existential proportion berarti
keterangan pengadaan yaitu keterangan dengan maksud pengadaan yang mengiakan
adanya sesuatu hal. (The Liang Gie, 1973,)
PKn dikatakan eksis apabila setiap insan Indonesia ber PKn, ini berarti
insan Indonesia adalah dalam kebenaran bilamana apa yang menjadi substansi PKn
ada pada di dada setiap insan Indonesia, sehingga PKn menjadikan Insan Indonesia
menjadi benar. Selanjutnya eksitensi PKn secara kolektif kelembagaan ditentukan
oleh eksistensi individu-individu yang ada di dalamnya, apakah dalam kebenaran
sebagaimana dikehendaki PKn.
Suatu hal penting adalah menyiapkan cara dan pendekatan yang sesuai
untuk mengijeksikan subtansi / nilai PKn ke dalam insan Indonesia, sehingga menjadi
anak bangsa yang memiliki kekebalan terhadap ancaman dan serangan yang datang.
Itu adalah bagian dari menjaga eksistensi PKn.
Subtansi PKn
Pemahaman substansi PKn adalah menyangkut esensi isi dari PKn yang
harus dikembangkan dan diaktualisasikan. Sedangkan pemahaman eksitensi PKn
merupakan rasionalitas keberadaan PKn.
Pengembangan PKn menurut Asykuri Ibn Chamim dkk. (2003, p. xxxix)
adalah: 1. Pengembangan nilai demokratis, di antaranya meliputi keadilan, taat pada
hukum (rule of law), kebebasan berpendapat dan berasosiasi, keterwakilan, kesetaraan
gender, dan majority rules, 2. Pengembangan nilai-nilai kewargaan dan nilai-nilai
komunitas, (Civic and community values), di antaranya meliputi penghargaan atas hakhak individual, local needs, dan common good, 3. Pengembangan pemerintahan yang
bersih (fair government) diantaranya meliputi partisipasi dan mendapatkan pelayanan
secara adil, fairness, dan checks and balance, 4. Pembentukan identitas nasional
(national identity) di antaranya berupa reorientasi nation building dalam bentuk
bhinneka tunggal ika (unity in differences), independence dan kebanggaan nasional
(national pride), 5. Pengembangan ikatan sosial (social cohession) di antaranya
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meliputi toleransi (tolerance, keadilan sosial (social justice) dan keberterimaan
(acceptance), 6. Pengembangan kehidupan pribadi (self- cultivation), meliputi
cenderung pada kebenaran (thruth), tunduk pada hukum (law abiding), jujur (honesty),
kesopanan (civility) dan tolong menolong (helping others), 7. Pengembangan
kehidupan ekonomi (economic life) di antarnya meliputi persaingan sehat (fair
competition), kesejahteraan (wealth), kewirausahaan (enterpreneurship) dan pasar
bebas (free market), dan 8. Pengembangan nilai-nilai keluarga (family values), di
antaranya rasa tanggungjawab (respect) dukungan (support), perlindungan (protection),
akhlak (moral behavior), sadar gender (gender sencitive) dan kebersamaan
(togetherness).
Implementasi pengembangan substansi PKn tersebut dilihat dari subjek/
aktornya dibedakan menjadi beberapa kategori peran menurut lingkungan dan
bidang tugas:
Dalam bidang tugas pendidikan misalnya, subjek dibedakan apakah
berperan sebagai guru atau dosen, sebagai siswa atau mahasiswa, sebagai pengelola
atau sebagai staff, pengambil keputusan atau eksekutor, maka PKn memerlukan
penekanan yang berbeda. Sebagai contoh ketika mengimplementasikan nilai
kejujuran misalnya, sebagai guru harus berlaku adil dalam pembelajaran dan sebagai
siswa berhak mendapat keadilan dalam belajar. Demikian pula ketika
mengimplementasikan nilai demokrasi, sebagi guru harus memberi kesempatan
berpendapat kepada siswa dan sebagai siswa berhak mendapat kesempatan begitu
seterusnya untuk bidang-bidang lainnya dalam berinteraksi sosial dapat bertukar peran
dengan kadar masing-masing yang berbeda.
Substansi PKn dalam perspektif yang lain disebutkan bahwa ―In its
broadest definition, ―civic education‖ means all the processes that affect people's
beliefs, commitments, capabilities, and actions as members or prospective members of
communities.‖(http://plato.stanford.edu/ entries/civic-education/) dimana dalam
definisi yang luas ―pendidikan kewarganegaraan‖ diartika semua proses yang
mempengaruhi kepercayaan masyarakat, komitmen, kemampuan dan tindakan anggota
masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan subjek
belajarnya selaras dengan ―catur pusat pendidkan‖ yaitu di sekolah, keluarga,
masyarakat dan organisasi.
Bahkan PKn disebutkan dapat terjadi secara natural yakni ― Civic
education need not be intentional or deliberate; institutions and communities transmit
values and norms without meaning to‖ di mana Pendidikan Kewarganegaraan dapat
terjadi secara tidak disengaja atau disengaja; lembaga dan masyarakat mentransfer
nilai-nilai dan norma-norma tanpa sengaja karena melekat sebagai suatu kesatuan
pesan. Sudah barang tentu hal itu terjadi karena nilai-nilai kewarganegaraan sudah
tumbuh di sebagian besar warga masyarakat.
Kemandirian dan Budaya Institusi.
Kemandirian sebuah institusi adalah adanya otonomi atau otoritas untuk
melakukan penataan internal intitusi tersebut. Alasan mendasar perlunya otonomi
intitusi adalah adanya budaya intitusi yang masing-masing menunjukkan karakter yang
berbeda. Kemandirian akan dapat dimiliki apabila ada kesempatan dan kewenangan
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untuk melakukan pemberdayaan (empowering) segenap potensi dan resources
berdasar karekter yang dimiliki institusi tersebut.
Budaya institusi yang menurut Magdalena Lumbantoruan dkk (1992, p.
113) istilah lainnya adalah budaya organisasi, muncul oleh beberapa unsur, antra lain
tujuan organisasi, serta nilai-nilai yang dianut anggota organisasi dalam melaksanakan
kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatannya.
Dalam institusi pendidikan dikenal adanya budaya akademik (academic
culture) yakni merupakan keseluruhan aktivitas yang berdasarkan tatanan nilai ,
maupun tradisi ilmiah dalam intitusi pendidikan. Dalam budaya akademik dengan
sendirinya di dalamnya terjadi pendidikan multi budaya yang berarti pula terjadi
proses pendidikan kewarganegaraan sebagaimana di sampaikan oleh Blum dalam
Dadang Suparlan, 2007, p. 39.: pendidikan multi budaya sarat dengan penghargaan,
penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk, yang
selengkapnya dijelaskan bahwa: Multibudaya meliputi sebuah pemahaman dan
penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang
budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang
lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut , melainkan
mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi
anggota-anggotanya sendiri.
Nampak jelas bahwa dalam pendidikan multi budaya terdapat esensi
pendidikan kewarganegaraan di mana di dalamnya terdapat nilai toleransi, interaksi
budaya, pengakuan, penghargaan terhadap eksistensi orang lain, sehingga terjadi
saling asah, asih dan asuh antar orang dalam komunitas tersebut. Sisi lain yang dapat
dilihat adalah adanya budaya mutu yang merupakan salah satu esensi budaya
akademik, yakni adanya penilaian budaya. Proses dan hasil penilaian tersebut bukanlah
dimaksudkan untuk melihat perbedaan secara tajam melainkan difokuskan melihat di
mana unsur kesamaan budaya. Ini merupakan dasar timbulnya kebesamaan kerukunan
dan dalam skala lebih luas akan ada tolong-menolong dan gotong royong.
Eksistensi PKn adalah Eksistensi Institusi
Budaya mutu merupakan sebuah komitmen bersama akan peran dan
tangungjawab masing-masing anggota untuk tetap menjaga eksistensi intitusi.
Eksistensi institusi ditentukan oleh budaya institusi tersebut, yang ditandai adanya
tatakelola (manajemen) yang baik yaitu ditandai adanya sistem yang berbasis pada
komitmen menjaga mutu secara terpadu. Sudiyono, (2004, p. 103) menyampaikan
manajemen mutu terpadu merupakan upaya untuk mengoptimalkan organisasi dalam
rangka kepuasan stakeholders yang secara fungsional berkaitan dengan: pelanggan,
kualitas pelayanan, pengambilan keputusan yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah,
komitmen semua pihak dalam institusi, kerjasama tim, perbaikan yang dilakukan
secara terus menerus, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan dan keterlibatan
personil secara keseluruhan.
Mendisain, mengimplementasikan, mengevaluasi pelaksanaan komponen
mutu terpadu tersebut di atas adalah sebuah keniscayaan bila menghendaki agar
institusi tetap eksis. Dalam dataran proses antara pendidikan kewarganegaraan, budaya
institusi, budaya mutu, benar-benar melebur menjadi sebuah proses yang dinamis
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saling memberikan fungsi, yang apabila itu dapat dilakukan tanpa tekanan itu
merupakan kemandirian institusi.
Dengan demikian wujud kemandirian pengelolaan institusi ditandai
adanya otoritas dalam mengatur diri dengan sedikit atau tanpa gesekan antar anggota
lantaran setiap orang memiliki komitmen yang diikat sebuah kebersamaan, saling
menghargai, keseimbangan antara hak dan kewajiban, toleransi, transparansi, dan
tanggungjawab bersama dan rasa memiliki terhadap semua aset yang dimiliki dalam
koridor memelihara konsistensinya.
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Peran AP3KNI Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogik
Untuk Membangun Generasi Emas Kebangkitan Nasional Modern
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iimmasyitoh@yahoo.com
ABSTRAK
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program dalam kurikulum di tingkat
persekolahan sangat strategis mengemban visi misi yang tertuang dalam tujuan
pendidikan nasional. Essensi PKn Indonesia sebagaimana essensi komunitas
internasional mengemban pendidikan yang tidak hanya menekankan pada loyalitas dan
pemenuhan hak dan kewajiban warga Negara, beridentitas nasional, loyalitas pada
Negara, semangat patriotisme. Melalui persyaratan objektif bagi bangsa dan Negara
Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 beserta perangkat perundangan lainnya.
Pancasila dan UUD 1945 sebagai ―The Great Ought‖ harus dapat dipahami dan
diterima sebagai kepercayaan yang teruji (tested believe) (Somantri, 2001:38). PKn
juga dituntut untuk menumbuhkan tanggung jawab setiap warga Negara tersebut dalam
meraih kematangan pribadi, watak dan kecakapan hidup dalam mencari dan
memperoleh tingkat hidup yang lebih baik dalam mempersiapkan diri dalam lapangan
kerja, melatih diri dalam hubungan social yang harmonis, cerdas, kritis dan
bertanggung jawab dalam mengimplementasikan syarat-syarat objektif yang menjadi
ketetapan Negara. Etnopedagogi merupakan pendekatan pendidikan berbasis budaya
kearifan local, secara ―bottom-up‖ merupakan tujuan praksis PKn yang bersifat
―cultural up root‖ membangun karakter bangsa sebagaimana essensi yang telah
diusung PKn, secara ―Top-Down‖ (sebagai tujuan idiil PKn)(masyitoh2015:7).
AP3KNI sebagai asosiasi profesi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bertujuan
dan berkomitmen membangun jati diri PKn melalui dialog kreatif menggabungkan
pemikiran ―community of scholar‖ yang terdiri dari para sarjana PKn agar menjadi
ilmu yang tersendiri sebagai ―the science of citizenship‖.
Kata kunci : AP3KNI, etnopedagogi budaya kearifan lokal, generasi emas,
kebangkitan nasional modern.
Peranan AP3KNI sebagai wahana dialog kreatif strategi membangun karakter
bangsa
Teknologi informasi yang mejadi essensi globalisasi yang ditandai dengan
kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, telah menyebabkan mobilitas social yang
tinggi. Hal ini sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan bangsa yang sedang
membangun. Krisis identitas manusia modern ini merusak pada kehidupan mulai anakanak hingga orang dewasa dalam semua lingkup wilayah, tidak hanya dikota-kota
besar tetapi sudah merasuk pada masyarakat pedesaan sekalipun. Tidak hanya terjadi
pada para petinggi Negara tetapi juga terjadi pada seluruh lapisan masyarakat (rakyat
dilapisan bawah). Para akademisi, politisi, maupun pakar pendidikan dalam
1
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pembangunan saat ini sudah dan sedang mengalami pergeseran paradigm kearah
pandangan yang menjauh dari nilai-nilai idiil Pancasila yang menjadi tonggak
berdirinya bangsa Indonesia sejak kemerdekaan 17 agustus 1945. Oleh karena tiba
saatnya bagi bangsa Indonesia untuk berintrospeksi, mengembalikan posisi pijakan
―back to basic‖, tanpa menghentikan reformasi yang sudah berjalan. Keinginan bangsa
Indonesia untuk mengglobal dan keinginan untuk kembali mencari identitas diri
merupakan dua polarisasi kekuatan yang harus digabungkan(Alwasilah2009:27).
Walaupun pemecahan permasalahan terhadap krisis identitas manusia modern ini
memerlukan penyelesaia secara terpadu dan komprehensif berkesinambungan oleh
seluruh komponen kelembangaan, namun , pendidikan merupakan kekuatan utama
yang dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan dan pembudayaan yang akan
menentukan pemartabatan manusia yang humanis, dimana proses humanisasi dalam
proses pendidikan tidak berlangsung tanpa kebudayaan. Humanis Indonesia yang
dikembangkan sesuai karakter bangsa Indonesia yaitu pancasila(Tilaar 2007:23).
Problem didunia pendidikan berlangsung pada muara yang bersifat ekstrinsik yakni
yang berkenaan dengan dampak globalisasi, kepentingan politik, social, ekonomi,
demografi dan lain-lain. Muara yang bersifat intrinsic yang berkenaan dengan
kurikulum, metodologi, tenaga kependidikan dan instrument pendidikan. Muara
peserta didik ynag menjadi generasi penerus bangsa yang sedang mengalami kehampaa
tumpuan affektual, brutal, liberal, konsumeris, terjadi degradasi nilai-nilai budaya
karakter bangsa. Mobilitas sosial yang tinggi menuntut ayah dan ibu untuk sibuk diluar
rumah memenuhi tuntutan hidup yang tinggi, sehingga tonggak pendidikan karakter
yang utama dan pertama yang seyogyanya berlangsung dirumah sedang terancam
kehilangan tumpuan affektual, dimana anak-anak seharusnya mendapat perlindungan
kedamaian affektualnya.
Tiga modal dasar yakni wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta
kekayaan alam yang melimpah tidak akan menentukan kemajuan apabila factor budaya
yang menyangkut nilai dan karakater bangsa tidak dijadikan target utama dalam
strategi pendidikan . oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk memulai saat ini
mebnagun sumber daya manusia yang memiliki spirit kerja tinggi, mandiri, berdaya
saing tinggi melalui etnopedagogik sebagai strategi kebudayaan dalam perspektif
pendidikan, sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang hendak membangun
manusia Indonesia seutuhnya. Melalui undang-undang sistem pendidikan nasional No
20 tahun 2003 yang perlu dilaksanakan secara konsisten terhadap kebijakan yang tepat
dikemukakan kartadinata (2014:30) adanya inkonsistensi implementasi undang-undang
sisdiknas yang dapat dilihat dari pasal 1 (ayat 1 dan 2), pasal 3, pasal 4, (ayat 3) dan
pasal 5 undang-undang no 20 tahun 2003tentang sisdiknas. Pasal-pasal tersebut
menuntut implikasi pembelajaran sebagai berikut agar konsisiten terhadap isi
pesannya, yakni :
- Implikasi pasal 1 ayat 1,dimana usaha sadar dimaksudkan untuk mengutamakan
psoses yang menempatkan peserta didik sebagai subyek pembelajar , pemikir yang
aktif dalam mentransformasikan dirinya melalui diskusi berkolaborasi sehingga
penilaian hasil pendidikan tidak hanya tertumpu pada hal yang kuantitatif tetapi juga
pada hal yang bersifat kualitatif yang dapat menggambarkan kemampuan peserta didik
- Implikasi pasal 1 ayat 2dimana usaha sadar terhadap visi misi Negara berdasarkan
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pancasila dan undang-undang dasar RI 1945, nilai agama dan budaya nasional
Indonesia yang tanggap terhadap perkembangan jaman, kehidupan global, transkultural
yang diembankan kepada guru sebagai tonggak utama, ujung tombak sebagai praktisi
pendidikan.
- Implikasi pasal 3 yang terdiri dari 3 tataran yang bermuara pada pendidikan karakter
bangsa yaitu usaha sadar dalam mengawal penyiapan pengembangan manusia
Indonesia masa depan (generasi emas 2025) melalui :
1. Fungsi eksistensional yakni membentuk watak dan peradaban bangsa yag
bermartabat
2. Fungsi kolektif, mencerdaskan bangsa sebagai kekuatan kolektif karakter
bangsa dimana nilai cultural sebagai perekatnya
3. Fungsi individual dan deferensiasi, yakni mengembangkan potensi peserta
didik sesuai isi pasal 1 ayat 1 uu no 20 tahun 2003
- Implikasi usaha sadar pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 dimana pengembangan potensi
peserta didik sesuai arahan pasal 1 ayat 1, pendekatan pengembangan daya adaptasi,
cerdas dan kooperatif serta proses diferensiasi pendidikan dan pengakuan atas dasar
keragaman. Pasal 4 ayat 3 bahwa proses pembelajaran merupakan proses
pemberdayaan (pengembangan potensi) dan pembudayaan (penanaman sistem nilai)
dilihat dari 2 arahan utama yaitu :
1. Menumbuhkan kebanggaan dan sikap memlihara akan kelestarian nilai-nilai
warisan budaya baik yang bersifat fisik dan tampak (tangible) maupun yang
tidak tampak (intangible)
2. Pengembangan perilaku yang membentuk budaya nasionalisme, kerja keras,
jujur, empatik, demokrasi, toleran dan perilaku affektif kretif dan inovatif yang
relevan dengan manusia indonesia yang diharapkan (generasi emas 2045)
- Implikasi pasal 5 usaha sadar dalam konteks suasana dan proses pembelajaran yang
mengkoordinasi keragaman individual peserta didik menghindari diskriminasi
perlakuan terhadap peserta didik dan yang harus terjadi adalah differensiasi dan
deversifikasi layanan atas dasar keragaman dan kekhususan kebutuhan peserta didik.
Perlunya merubah mindset secara keseluruhan pendidikan yang diajarkan
pada pemaknaan yang utuh atas aspek filosofis dan kerangka pikir uu sisdiknas dan
merumuskan kerangka kerja sistem pendidikan nasional secara komprehensif, yang
menggambarkan konsistensi antara pemaknaan landasan filosofis-yuridis dengan
kebijakan regulasi dan implementasi yang didukung sistem manajemen pendidikan
yang profesional dan riset tantangan bagi APKNI untuk melahirkan kebijakankebijakan-kebijakan yang didapatkan pada hasil riset, untuk mewujudkan pendidikan
sebagai proses pembudayaan manusia Indonesia. mengoreksi undang-undang sisdiknas
apakah ada yang salah dengan uu tersebut ataukah karena implementasinya yang tidak
taat asas. AP3KNI adalah assosiasi profesi pendidikan kewarganegaraan . merupakan
―community scholar‖ yang berkomitmen untukmenjawab inkonsistensi tersebut,
merespon terhadap gagasan politik pendidikan melalui dialog kreatif. Sebagaimana
dikemukakan somantri (2001:229) kekeliruan pendidikan pernah terjadi dalam
pendidikan di Amerika yang lebih menekankan pada pendidikan ekonomi yang
berorientasi pada lapangan kerja dan dikoreksi oleh National Council For The Social
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Studies (NCSS) yang mengusulkan diperankannya kembali civic education sebagai
sarana pendidikan politik. Secara historis dan sampai masa mendatang pendidikan
politik mengandung tiga tahapan dalam tekanannya yang berkaitan satu sama lain
yakni (a) patriotic/traditional/political education,(b) institution political education,dan
(c) behavioristic political education makin berperan.walaupun ―institusional political
education‖ tetap harus merupakan sintesis dari ketiga faham pendidikan politik
tersebut. Dalam rangka mendukung tumbuhnya kualitas manusia Indonesia seperti
tercantum dalam UU sisdiknas yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan kepada
tuhan YME, cerdas, berkepribadian, dan cinta tanah air. AP3KNI seyogyanya dapat
menjadi instrument nasional dalam pendidikan yang dapat berkontribusi terhadap
lembaga pendidikan tingkat keguruan (LPTK). Wahana dialog kreatif, sebagai
organisasi yang mampu berperan sebagai generator citizen dalam mewujudkan
generasi emas bangsa sebagai wujud kebangkitan nasional modern. Secara skematik
peran AP3KNI dalam mewadahi dialog kreatif dalam rangka membangun karakter
bangsa dapat digambarkan sebagai berikut :
PANCASILA

UUD 1945
UU NO 20 TAHUN 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Problem Ekstrinsik
1. Dampak globalisasi
2. Kepentingan politik
3. Kepentingan
social
a.
ekonomi
4. Demografi
5. dll

a.
b.
c.
d.

Problem Intrinsik
Kurikulum
Metodologi
Tenaga kependidikan
Instrument pendidikan

Problem peserta didik
sebagai modal sosial
sebagai generasi emas
kebangkitan nasional
modern

Pentingnya membangun SDM yang berkarakter yang mempunyai spirit
kerja tinggi dan mandiri, berdaya saing, melalui etnopedagogi sebagai
strategi kebudayaan dalam perspektif pendidikan
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AP3KNI
INPUT

Birokrat
pendidikan(selector),
akademisi pendidikan, praktisi
pendidikan (affektor), kurikulum
(detector)
(Somantri, 2001)

PROSES

Penyelenggara pendidikan yang
memiliki spirit selalu berada di
depan perubahan dengan jaminan
bahwa mereka akan sampai lebih
dahulu di garis finish, karena
persaingan adalah adu cepat
(Mulyasana, 2012)

OUTPUT
Pendidikan
bermutu
yang
mampumampu
melakukan
proses pematangan kualitas
peserta
didik
yang
dikembangkan dengan cara
membebaskan peserta didik dari
ketidak tauan, ketidakmampuan,
ketidakberdayaan,
ketidakbenaran, ketidakjujuran,
dan dari buruknya akhlaq dan
keimanan (Mulyasana, 2012)

Penciptaan Kebudayaan Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogi
Kebudayaan lahir melalui proses penciptaan, melalui akal, rasa, kehendaknya
atau melalui cipta, rasa dan karsa. Pendidikan adalah merupakan proses pemberdayaan
dan pembudayaan individu agar memiliki kecakapan hidup dalam rangka mendekatkan
dirinya pada tuhannya. Proses penciptaan kebudayaan berlangsung dari kurun waktu ke
kurun waktu secara berkesinambungan membentuk spiral sebagai berikut :
1. Semakin tinggi kualitas dunia kehidupan yang dihadapi maka semakin tinggi
pula ketahanan hidup yang harus dimiliki
2. Semakin tinggi kualitas ketahanan hidup yang harus dimiliki semakin tinggi
pula kualitas kebutuhan hidup yang harus dipenuhi
3. Semakin tinggi kualitas kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, semakin tinggi
pula kualitas proses berfikir/belajar manusia yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan hidup
4. Semakin tinggi kualitas proses berpikir/belajar yang dilakukan manusia dalam
penciptaan kebudayaan, semakin tinggi pula kualitas ide/gagasan penciptaan
kebudayaan yang ditemukan
5. Semakin tinggi kualitas ide/gagasan penciptaan kebudayaan yang ditemukan,
semakin tinggi pula kualitas representamen atau karya budaya yang diciptakan
6. Semakin tinggi kualitas representamen atau karya budaya yang diciptakan,
semakin tinggi pula kualitas dunia baru yang dihadapi dan harus dipelajari oleh
manusia
7. Semakin tinggi kualitas kebudayaan yang dimiliki semakin tinggi pula kualitas
pembelajaran/penghayatan bersama terhadap kebudayaan yang diciptakan
(Rahyono, 2009:57)
Dari 7 spiral tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dalam proses
penciptaan budaya adalah:
1. Kebudayaan sebuah etnis/bangsa akan terus berkembang maju jika proses
penciptaanya berlangsung terus secara berkesinambungan
2. Kebudayan sebuah etnis/bangsa akan terhenti (mengalami status quo) jika etnis
tersebut tidak melakukan proses penciptaan budaya yang dituntut oleh
kehidupan dunia ―baru‖ yang hadir dalam kehidupan etnis/bangsa yang
bersangkutan
Dari proses penciptaan budaya tersebut yang harus dipertimbangkan adalah
sulitnya memisahkan pendidikan dari kebudayaan, karena kebudayaan bukan hanya
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sekedar sebuah karya seni, adat istiadat dan tradisi yang biasa menjadi ajang pameran
kepariwisataan, akan tetapi kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia.
Setiap etnis tumbuh dan dibesarkan dilingkungan geografis yang berbeda dan
menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Oleh karena itu bila ingin membangun
suatu bangsa maka kebudayaan harus ditempatkan di posisi yang strategis. Objekobjek wisata dan karya budaya tidak hanya sekedar pajangan pariwisata tetapi
dijadikan sebagai obyek pusat kajian keilmuan atau Ilmu pengetahuan, sehingga lebih
tepat menyandingkan kebudayan dengan pendidikan (Rahyono, 2009 :53). Menjadikan
sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah essensi etnopedagogi. Pembelajaran
kolaboratif antar bidang studi yang dilaksanakan secara tematis terpadu baik dalam
kegiatan intrakurikuler, ko kurikuler, maupun ekstrakurikuler sebagai ruang lingkup
pengembangan pendidikan karakter berbasis etnopedagogi (PKBET). Dengan kata lain
mempelajari dan menghayati budayanya sendiri akan menghasilkan kecerdasan bagi
para pelakunya, karena mereka terlibat langsung dalam penciptaan budayanya, namun
bukan berarti kebudayaan suku atau bangsa lain tidak dapat dipelajari. Etnopedagogi,
yakni pendekatan pendidikan berbasis budaya kearifan lokal akan membangun kultur
inovasi daya ungkit (leverage) budaya lokal (Kartasinata, 2014:12). Landasan
normative pendidikan pasal 4 ayat 3 UU no 20 tahun 2003 menegaskan pendidikan
sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan, maknanya bahwa peserta didik harus
dibina berdasarkan karakteristik potensi dan budaya dimana mereka berada agar
memiliki kemampuan adaptif yang mengakar pada budayanya, sehingga tidak
kehilangan identitas diri dan bangsanya. Proses adaptif yang mengakar pada
budayanya. Proses adaptasi tersebut merupakan bentuk kecerdasan manusia dalam
penciptaan kebudayaan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang bermartabat.
keragaman etnis merupakan keragaman potensi bangsa, merupakan kearifan lokal.
Menurut Rahyono (2009:5) kearifan dalam budaya adalah seluruh usaha manusia dan
masyarakat yang dilakukan dan ditujukan untuk memberikan makna manusiawi dan
membuat tata kehidupan yang manusiawi pula dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya. Usaha dan hasil budaya manusia diarahkan untuk meningkatkan harkat dan
nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kearifan lokal (local genius) menurut Quaritch Wales
dalam Rahyono (20009:7) the sum of the cultural characteristics which the vast
majority of a people have in common as a result of their experiences in early life.
Selanjutnya dikemukakan bahwa sekelompok manusia sebagai pemilik budaya dan
pengalaman hidup yang menghasilkan cirri-ciri budaya oleh sekelompok (etnis)
manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidup yang menghasilkan cirri-ciri
budaya tersebut menunjukkan bahwa local genius merupakan kecerdasan manusia
yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh mellaui pengalaman
hidupnya serta terwujud dalam cirri cirri budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu,
keragaman budaya dan potensi bangsa di satu sisi dan daya saing global yang harus
dibangun disisi lain harus berbasis pada kekuatan dan keunikan lokal dan
dikembangkan dalam kerangka pikir kompetensi (berbasis keunggulan lokal) dalam
kultur kolaborasi dan kedamaian (mutual symbiosis).
PKn dan pendidikan karakter berbasis etnopedagogi menapsirkan PKn dan
pendidikan etnopedagogi sebagai dua sisi mata uang yang bersinergis. PKBET akan
menjadikan PKn (civic education) harus secara nyata dapat mencerminkan kebutuhan
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pribadi, masyarakat dan Negara. Etnopedagogi sebagai local genius akan melengkapi
―top down‖ PKn sebagai tujuan idiilnya dengan etnopedagogi secara ―bottom-up‖ yang
menjadi nilai-nilai praksisnya agar PKN mengenai sasaran kebutuhan peserta didik.
Agar peserta didik tidak terlalu banyak diberi hal-hal yang terlalu abstrak, tetap hal-hal
nyata yang berguna bagi kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi tujuan idiilnya.
Etnopedagogi akan mengusung PKn secara ―bottom up‖ (cultural up root), melengkapi
nilai idiilnya yang bersifat ―top-down‖ (indoktrinasi pembinaan pancasila dan UUD
1945) tidak dapat dihindari paling tidak mengimbangi pancasila dan UUD 1945 yang
harus di ―top-down‖kan dengan etnopedagogi secara ―bottom-up ‖Masyitoh (2015:7).
Untuk membangun kebudayaan nusantara yang beragam dengan kata lain melalui
pendidikan karakter berbasis etnopedagogi hendak ―menunggang tradisi, menggapai
modernisasi‖, ―dina budaya urang napak, tina budaya urang ngapak‖.
Guru PKn Profesional Sebagai “Community Of Scholar” Untuk Membangun
Generasi Emas Bangsa Di Era Kebangkitan Nasional Modern
Dalam bahasan terdahulu telah dijelaskna tentang problemnatika intrinsik,
ekstrinsik maupun sasaran strategi pembudayaan dan pemberdayaan yang hendak
dibangun melalui UU No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas sebagai kebijakan strategis
membangun generasi emas 2045. Pasandaran (2015:2) mengemukakan beberapa
kebutuhan dalam mengimplementasikan strategi kebijakan, yakni :
1. Pemanfaatna bonus demografi Indonesia (demographic deviden), yakni komposisi
penduduk usia produktif menjelang tahun 2045 (satu abad Indonesia merdeka) yang
akan mendominasi penduduk Indonesia dimana usia muda lebih banyak dari usia
muda. Usia 0-9 tahun 145juta pada tahun 2045 akan berusi 35-45 tahun dan usia 10-19
tahun berjumlah 143juta pada tahun 2045 akan berusia 45-54 tahun. Menurut menteri
M.Nuh usia tersebut merupakan generasi emas Indonesia. untuk memanfaatkan bonus
demografi tersebut menurut Somantri (2001:274) tentang jati diri PKn (civic
education) sebagai suatu ilmu di Indonesia masih terkait beberapa masalah sebagai
berikut :
- Belum adanya ―community of scholar‖ yang khusus membicarakan dan
mengembangkan civics. Para sarjana pada umumnya masih belum berani
memperluaskan ilmu yang kira-kira akan ―melampaui‖ disiplin ilmunya.
- Civics atau pendidikan kewarganegaraan memerlukan gabungan pemikiran
―community of scholar‖ yang terdiri atas sarjana ilmu social dan sarjana pendidikan.
Organisasi professional belum berkembang untuk mendukung perkembangan civics.
- Civics sangat peka terhadap kehidupan politik dan social lainnya, sehingga jarang ada
orang yang tertarik untuk berkecimpung dalam bidang ini.
- Kriteria ilmu dalam kalangan civitas akademika masih belum ada kata sepakat
Dari penjelasan diatas maka AP3KNI layak untuk menjawab permasalahan
diatas dalam mengintegrasikan komponen-komponen satuan pendidikan antara
akademisi di perguruan tinggi dengan kinerja berbasis risetnya, birokrat pendidikan
sebagai wadah yang memfasilitasi hubungan profesionalitas akademisi di prguruan
tinggi dengan praktisi pendidikan yakni para gurudi tingkat persekolahan sebagai
praktisi pendidikan ujung tombak keberhasilan strategi kebijakan UU sisdiknas
tersebut.
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Kebutuhan terhadap penguatan etika kewarganegaraan
Kondisi faktual empirik selain yang bersifat intrinsik, ekstrinsik dan ―modal
social capital‖, sikap dan perilaku koruptif yang membudaya bahkan sudah menjadi
suatu ordinary crime menunjukkan semakin melemahnya akan etika kewarganegaraan
baik dilihat pada dimensi hermeunetik yaitu dimensi penghayatan akan nilai-nilai
kultural dalam konteks kekinian dan masa depan maupun dilihat dari dimensi
homeostatik yaitu penghayatan terhadap nilai-nilai etika dalam membangun kehidupan
bersama dalam hubungan individu dengan komunitas, masyarakat dan lingkungannya.
Kebutuhan dan penguatan kompetensi keragaman budaya
Pada bahasan terdahulu telah dipaparkan bahwa pendidikan karakter berbasis
etnopedagogi merupakan usaha mengimplementasikan tujuan PKn sebagai ―nation and
character building‖ secara ―top-down‖ melalui nilai idiilnya yaitu Pancasila dan UUD
RI 1945 maupun secara ―bottom up‖ yang menjadi nilai-nilai praksisnya dalam
―cultural of root‖ berjati diri Indonesia sehingga mencapai target sumber daya manusia
generasi emas, generasi yang matang dan berkualitas dapat terwujud. Generasi yang
bebas dari ketidaktauan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidak benaran, ketidak
jujuran dari buruknya akhlak dan keimanan (Mulyasana, 2011:2). Oleh karena itu
diperlukan guru sebagai praktisi pendidikan, tenaga professional yang bukan saja
―dedicated and well informed‖ (Somantri, 2001:290) tetapi guru yang terlibat dalam
hati dan pikiran peserta didiknya, menggunakan ―authority of method‖ dalam
mengimplementasikan PKn sebagai pendidikan karakter berbasis etnopedagogi.
Kebutuhan akan pembentukan warga Negara dalam persfektif global
Tantangan global menuntut generasi emas yang akan dibangun dengan
kompetensi perspektif global. Rahasia kemajuan Negara seperti Jepang, Korea Selatan,
Singapura, Taiwan dan Cina di Asia, sebagi Negara produsen dimana warga negaranya
memiliki karakter bangsa seperti etos kerja tinggi, hemat, mau bersusah dulu
(berjuang), gemar menabung sebagai karakter ―self denial‖ / ―represif‖, sedikit
berperilaku ekspresif atau ―action seeker‖ seprti memalak, mencopet, menipu, judi,
korupsi, suap, melobi, memanipulasi, budaya upeti, ingin di service , LSM gadungan
yang hanya akan mendorong perilaku dekadensi moral yang akan mengalami ―dutch
disease‖ sehingga menimbulkan masyarakat konsumeris yang memiliki kekayaan alam
melimpah, tidak mampu mengelaola kekayaan alamnya karena modal social kapitalnya
rendah, jumlah penduduknya yang banyak hanya sebagai konsumen bukan sebagai
produsen, sehingga alam hanya akan menjadi petaka, seperti Nigeria yang mengalami
―Dutch Disease‖
Berlatar belakang dari kebutuhan-kebutuhan diatas, maka AP3KNI harus
mampu menjadikan asosiasi profesi ini melalui pengembangan ―research and
development‖ memanfaatkan ―community of Scholar‖ yang terdiri dari para akademisi
pendidikan, birokrat pendidikan dan praktisi pendidikan yang bekerjasama secara
sinergis, tidak tidak mengungguli satu sama lain yang menurut Pasandaran (2015:5)
ada tiga hal yang perlu dibahas sebagai langkah kerja AP3KNI yakni :
- Masalah politik pendidikan terhadap PKn, bagaimana membangun komitmen yang
kuat political will pemerintah dalam memposisikan PKn sebagai salah satu pilar
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pendidikan dalam konstelasi pendidikan nasional. Hindari memposisikan PKn sebagai
intrumen kepentingan politik yang bersifat indoktrinatif, homogenitatif, yang menjurus
pada ―marginalisasi‖ (menomorduakan) PKn, yang sejatinya PKn senafas dengan
bidang studi lain, bidang studi lain tanpa PKn hanya akan membentuk anak-anak
cerdas yang minim karakter bangsanya, lemah kecintaan pada bangsa dan negaranya.
- rejuvenasi (penyegaran kembali) paradigm PKn
- Penguatan Praksis PKn
- Perlunya memperkuat AP3KNI dengan program-programnya yang berbasis ―research
and development‖ untuk membangun teori-teori pendidikan yang mengakar pada
budaya bangsa Indonesia, agar mampu mengimbangi riset-riset terhadap ilmu alam
(Sains) yang merupakan produk-produk teknologi global. Hasrat keinginan penelitian
manusia modern saat ini akan sejalan sebagai tuntutan hidup yang tak pernah terhenti
terus meningkat bahkan terkadang terasa mengancam karena sifat hedonis manusia,
sehingga hasil kajian dan produk keilmuan yang cukup dahsyat di era global ini harus
diimbangi oleh riset-riset pengembangan ilmu-ilmu social yang humanis. Humanism di
Indonesia harus diimbangi oleh riset-riset yang berbasis pada nilai-nilai idiil pancasila
dan UUD 1945 dan nilai praksis budaya kearifan lokal yang beragam di seluruh
nusantara.Penggunaan research&development dalam dunia pendidikan memang
mengalami keterlambatan karena R&D pertama muncul di bidang militer atau
pertahanan dan industry,namun pendidikan berbasis teknologi yang melahirkan ― e
learning‖,‖virtual learning‖ yang mengubah paradigma dan proses belajar saat ini
merupakan sumbangan bentuk inovasi pendidikan nusa putra(2013:27).Hal inilah yang
perlu mensenafaskan produk teknologi dengan produk pendidikan yang humanis yang
berbasis budaya,karena produk teknologi akan aman dan menimbulkan kedamaian
apabila diproduksi oleh individu individu yg terdidik secara agamis dan humanis.
Simpulan
AP3KNI sebagai assosiasi profesi pendidikan Pancasila dan kewarganegaran
memiliki posisi strategis sebagai lembaga partner pemerintah dalam
mengimplementasikan strategi kebijakan UU sisdiknas dalam rangka mewujudkan
tujuan pembangunan nasional yang hendak membangun manusia Indonesia seutuhnya,
yang dalam pembangunan saat ini lebih cenderung menerapkan prinsip-prinsip faham
liberalisasi yang kontradiktif dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa,
pancasila.Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogi(PKBET) paradigm
pendidikan diarahkan untuk membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab
yang menjungjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di Negara ini,
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PENGUATAN JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI
PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Oleh:
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
Abstrak
Penguatan jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan pasca-reformasi semakin penting,
sekaitan dengan konsolidasi demokrasi yang terjadi dan komitmen terhadap
pemberdayaan warga negara partisipatif. Penumbuhan partisipasi warga negara,
membutuhkan kecakapan warga negara (civic skills) terutama dalam hal
mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan tanggung-jawabnya sebagai anggota
masyarakat yang berdaulat. Untuk itu, upaya penumbuhan partisipasi warga negara
perlu didukung oleh pelembagaan budaya politik (civic culture) yang kondusif bagi
pembangunan bangsa, khususnya untuk nation and character building. Re-discovery,
revitalisasi, atau invented tradition nilai-nilai sosial-budaya kebangsaan perlu
dilakukan melalui medium pendidikan karakter bagi generasi bangsa sebagai figur
generasi bangsa yang mau berpatisipatif atas eksistensi dan kelangsungan hidup
bangsa.
Kata kunci : partisipasi, budaya politik, pendidikan karakter

Pendahuluan
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ―participation‖ yang berarti
pengambilan bagian atau pengikutsertaan dalam suatu kelompok ataupun kegiatan.
Menurut Davis (1962), partisipasi didefenisikan sebagai: ― as a mental and emotional
involved at a person in a group situasion which encourger then contribut to group goal
and share responsibility in them‖, yang berarti partisipasi merupakan keterlibatan
mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab
didalamnya.
Senada dengan pendapat di atas, Kafler (Mulyono,1999: 23) mengemukakan,
―partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang mencurahkan
fisik maupun mental dan emosional. Partisipasi fisik adalah partisipasi yang langsung
ikut serta dalam kegiatan tersebut, sedangkan partisipasi mental dan emosional
merupakan partisipasi dengan memberikan saran, pemikiran, gagasan, dan aspek
mental lain yang menunjang apa yang diharapkan‖.
Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokratis dimana seseorang
dilibatkan dan diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut
memikul tanggungjawab sesuai tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. Dengan
demikian, makna partisipasi menjadi lebih baik jika bidang fisik maupun bidang
mental bersinergis dalam penentuan kebijakan (Sastropoetro, 1986).
Menurut Gordon Allport, partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri
sendiri/pribadi/personalitas yang lebih dari sekedar keterlibatan jasmaniah saja. Oleh
karena itu, partisipasi membutuhkan kesungguhan partisipan dalam segala hal bukan
hanya keterlibatan tapi juga pengorbanan. Seseorang yang berpartisipasi berarti turut
memikul beban pembangunan dan menerima kembali hasilnya dan juga harus ikut
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bertanggungjawab (Sastropoetro, 1986).
Seseorang dikatakan telah berpartispasi bukan hanya dengan ia terlibat dalam
kegiatan praktis lapangan saja, namun juga keterlibatan aktif dalam proses
pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikann juga oleh A. White, bahwa
partisipasi adalah keterlibatan komunitas internal secara aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.
Hal ini didukung juga oleh pendapat Daryono, bahwa partisipasi berarti keterlibatan
dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menentukan tujuan
dari prioritas. (Sastropoetro, 1986).
Selanjutnya, Sastropoetro menambahkan (1986) ada tiga unsur penting
partisipasi yang dimaksud Keith Davis yang memerlukan perhatian khusus, yakni:
1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan perasaan, bukan semata-mata
keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok yang
berarti ada rasa senang dan kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Ada rasa tanggung jawab yang menonjol dari rasa menjadi seorang anggota.
Diakui sebagai anggota artinya ada rasa sense of belonginess.
Dalam konteks kehidupan bernegara, makna partisipasi mensaratkan seorang
warga negara turut terlibat baik secara mental maupun fisik untuk memberikan
sumbangan atas dasar kesukarelaan dalam pencapaian tujuan yang disertai dengan
tanggung jawab sebagai seorang anggota dari negara. Apa yang ingin dicapai dengan
adanya partisipasi adalah meningkatnya kepercayaan dan rasa kepemilikan (having)
setiap warga negara yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah
program atau kebijakan negara. Namun yang terpenting dalam kehidupan bernegara,
bukanlah sekedar having, wujud nyata dari partisipasi seyogyanya menjadi being
(mendarahdaging) sebagai budaya perilaku warga negara yang berkarakter kebangsaan
demokratis.
Pembahasan
Penumbuhan Partisipasi Warga Negara Melalui Budaya Politik Partisipan
Fakta pada sebuah negara demokratis yang masih berkembang, perilaku
partisipatif ternyata tak semudah yang diucapkan. Penumbuhan partisipasi warga
negara, ternyata membutuhkan kecakapan warga negara (civic skills) terutama dalam
hal mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan tanggung-jawabnya sebagai anggota
masyarakat yang berdaulat (Branson, 1999: 17). Untuk itu, upaya penumbuhan
partisipasi warga negara perlu didukung oleh pelembagaan budaya politik (civic
culture) yang kondusif bagi pembangunan bangsa, khususnya untuk nation and
character building.
Merujuk pandangan Gabriel Almond (1963), klasifikasi budaya politik terbagi
ke dalam tiga katagori, yakni:
1. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi
politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat
pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan
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sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik
yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya
budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Untuk lebih
memahami bagaimana karakter dari tiga tipe budaya politik, lebih lanjut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Klasifikasi Budaya Politik
No.

Budaya Politik Uraian / Keterangan

1.

Parokial

2.

Subyek/Kaula

3.

Partisipan

a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum,
obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai
partisipan aktif mendekati nol.
b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam
masyarakat.
c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan
perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang
lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang
sangat minim.
f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih
bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem
politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi
frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan
terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
c. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap
output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang
pasif.
d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat
struktur input yang terdiferensiansikan.
e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada
kognitif.
b. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyekobyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif
c. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung
diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara
komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta
administratif (aspek input dan output sistem politik)
d. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik
e. Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Sumber: Almond dan Verba (1963)
Berpegang pada klasifikasi budaya politik di atas, maka budaya politik yang
kondusif dalam membangun partisipasi warga negara adalah klasifikasi budaya politik
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partisipan. Hal dikarenakan pada budaya politik partisipan, seorang warga negara tampil
sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga
negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis
dalam kehidupan masyarakat. Perilaku nyata yang dicontohkan para warga negara
partisipan, merupakan wujud partisipasi dirinya sebagai warga negara dalam kehidupan
berpolitik, sekaligus upaya nyata mereka dalam menumbuhkan budaya kewarganegaraan
demokratis berkarakter kebangsaan. Winataputra dan Budimansyah (2007) menjelaskan,
―civic culture ... menekankan pentingnya hak partisipasi warga negara untuk mengambil
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan publik‖.
Diperjelas oleh Putnam (1994), bahwa partisipasi tersebut harus dibangun atas hal-hal
yang mendasar, yakni: (1) egalitarianisme atau hubungan timbal-balik secara horizontal
sesama warga; (2) pluralisme, di mana perbedaan paham, kepercayaan dan kepentingan
sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai, karena toleransi
sosial-politik memberi ciri krusial terhadap civic community; dan (3) rasa saling percaya
(trust) dan solidaritas sesama warga.
Budaya kewarganegaraan merupakan perilaku masyarakat demokratis yang
menyadari pentingnya partisipasi sebagai penggerak demokrasi dalam masyarakat, yang
kemudian warga negara tersebut menyadari konsekuensi dari perilakunya tersebut.
Perilaku ini merupakan pengakuan atas potensi manusia yang memiliki rasa, karsa dan
karsa yang atas kesadarannya mengusung sikap saling menghormati di antara pribadi
masyarakat dan antar masyarakat. Dengan demikian budaya kewarganegaraan menuntut
pada pribadi individu dan masyarakat untuk tidak hanya berbicara, melainkan secara sadar
siap terlibat dengan keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat. Keterlibatan dalam
kehidupan politik berwujud perilaku politik yang diperlihatkan dengan sikap dan tindakan
individu atau kelompok yang diwarnai orientasinya terhadap kehidupan politik
(Kantaprawira, 1988).
Berkenaan dengan orientasi politik, Almond dan Verba (1990: 16-17)
mengklasifikasi tipe-tipe orientasi politik yang meliputi: (1) orientasi kognitif, berkenaan
dengan pengetahuan dan kepercayaan pada politik; (2) orientasi afektif, berkenaan dengan
perasaan terhadap sistem politik dan peranannya sebagai aktor serta penampilannya; dan
(3) orientasi evaluatif, berkenaan dengan keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek
politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan
informasi dan perasaan.
Kepemilikan tiga orientasi politik secara bersamaan yang disertai partisipasi
konkrit, menjadi pola tingkah-laku individu atau kelompok yang memberi kontribusi
kondusif bagi tumbuhnya budaya politik partisipan.
Paparan di atas menunjukkan budaya politik partisipan merupakan lahan yang
ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi
hubungan antar warga dan warga negara dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan
tingkat kompetensi politik, yakni menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat
efficacy atau keberdayaan karena mereka merasa memiliki kekuatan politik yang dapat
ditunjukkannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara yang partisipan
merasa perlu untuk terlibat dalam proses pembangunan politik dan mempercayai
perlunya keterlibatan dalam politik untuk nation and character building.
Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian dan kesadaran terhadap
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sistem politik secara keseluruhan terutama terhadap hasil atau dari kebijakan politik,
belumada partisipasi untuk membuat kebijakan.
Anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek politik luas, kecuali dalam
batas tertentu. Kesadaran seseorang bahwa dirinya atau orang lain adalah anggota aktif
dalam kehidupan politik.
Kontribusi dari budaya kewarganegaraan (civic culture), terutama budaya
politik partisipan adalah tumbuhnya budaya demokrasi dan tumbuhnya masyarakat
multikultural demokratis yang berkarakter kebangsaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Bahmuller (Winataputra dan Budimansyah, 2007) bahwa civic culture merupakan
salah satu elemen yang mempengaruhi tumbuhnya perkembangan demokrasi. Di dalam
civic culture itu sendiri terdapat sejumlah nilai-nilai karakter kebangsaan yang positif
yang mencakup: keterlibatan aktif warga negara; hubungan kesejajaran (egaliter),
saling percaya (trust), toleransi kehidupan yang kooperatif, solidaritas, sense of
belonging, dan semangat kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai kesepakatan budaya
untuk membangun kerukunan antaretnis dalam derajat yang cukup mantap.
Pendidikan Karakter sebagai Wahana Sistemik Pembangunan Karakter
Kebangsaan
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap
individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan
negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan
dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno,
2009). Beberapa ciri orang yang memiliki karakter menurut Kirschenbaum (1995)
antara lain: hormat, tanggungjawab, peduli, disiplin, loyal, berani, dan toleran.
Seseorang yang berkarakter mulia memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang
ditandai dengan nilai-nilai seperti percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif
dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, berhati-hati, rela
berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, ramah,
cinta keindahan (estetis), sportif, dan tabah. Individu juga memiliki kesadaran untuk
berbuat yang terbaik atau unggul, dan bertindak sesuai potensi dan kesadarannya.
Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan
hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan
negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi
(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya
(perasaannya).
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas
Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan
pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik
akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam
mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah
dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan
untuk berhasil secara akademis (Suyatno, 2009). Ditambahkan oleh Elkind dan Sweet
2004), bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya untuk membantu peserta
didik memahami, peduli, dan berperilaku sesuai nilai-nilai etika yang berlaku. Lebih
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lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan
guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk
watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru
berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal
terkait lainnya. Menurut Ramli (2001), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna
yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah
membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan
warga negara yang baik. Adapun kriterianya adalah nilai-nilai sosial tertentu yang
banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, tujuan
pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik
(insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong
peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai
hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.
Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak melalui orang tua dan
lingkungannya.
Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan
(acting), dan kebiasaan (habit) (Direktorat Pembinaan SMP, 2010). Karakter tidak
terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum
tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi
kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah
emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang
baik (components of good character) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang
moral), moral feeling atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan moral
action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga
sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami,
merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan (moral).
Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan mengisi
ranah kognitif adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilainilai moral (knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking),
logika moral (moral reasoning), keberanian mengambil sikap (decision making), dan
pengenalan diri (self knowledge). Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi
peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan
bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati
diri (conscience), percaya diri (self esteem), kepekaan terhadap derita orang lain
(emphaty), cinta kebenaran (loving the good), pengendalian diri (self control),
kerendahan hati (humility). Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral
yang merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk
memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally)
maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi (competence),
keinginan (will), dan kebiasaan (habit) (Lickona, 1991).
Pandangan Thomas Lickona di atas, pada hakekatnya sama, bahwa pendidikan
karakter sebagai pendidikan moral dalam penerapannya harus menyentuh pada tiga
dimensi secara utuh, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Dijelaskan oleh Buchori
(2007), bahwa pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai
secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara
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nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus
terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk
mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut conatio, dan langkah untuk membimbing
anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Pendidikan karakter mestinya
mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengenalan nilai secara
kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah
pembentukan tekad secara konatif. Ki Hajar Dewantoro menterjemahkannya dengan
kata-kata cipta, rasa, karsa.
Untuk memenuhi keberhasilan akademis yang dimaksud, Pusat Pengembangan
Kurikulum (PUSKUR, 2010)) telah mengembangkan konsep pendidikan budaya dan
karakter bangsa dan menuangkannya dalam suatu dokumen resmi yang berjudul
―Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah‖. Dalam dokumen
tersebut ―budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai,moral, norma dan
keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral,
norma dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan
lingkungan alamnya‖. Sedangkan karakter dimaknai sebagai ―watak, tabiat, akhlak,
atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan
(virtues) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang,
berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan
norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain, dan
sebagainya. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat
dan karakter bangsa. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan pengertian pendidikan
yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional maka ―pendidikan budaya dan karakter bangsa‖ diartikan sebagai
proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang
dilakukan peserta didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah dan
tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan
masyarakat.
Rumusan di atas, tetap menampilkan konsep pendidikan ideal yang secara
umum menanamkan pengetahuan (kognitif), menanamkan nilai-nilai atau sikap
(afektif), dan melatih keterampilan (psikomotorik) kepada para peserta didik untuk
mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Karakter adalah ‗distinctive trait,
distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or
group’. Kamus Besar Bahasa Indonesia memang belum memasukkan kata karakter,
yang ada adalah kata ‗watak‘ yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang
mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Jadi, dapat
diartikan secara umum bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral,
berkonotasi ‗positif‘. Orang berkarakter adalah orang punya kualitas moral tertentu
yang positif.
Dengan demikian pendidikan membangun karakter secara implisit
mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan
dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang
buruk. Karakter atau watak adalah ekspresi dari keseluruhan nilai-nilai yang kita taati.
Karakter seseorang merupakan ekspresi dari suatu moralitas. Kini, krisis moral tengah
melanda para generasi bangsa, sebagai akibat pergeseran (shift) nilai-nilai yang
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berdampak terhadap warna moralita bangsa.
Pembentukan karakter bukanlah hal yang mudah. Karakter dibangun dari
berbagai aspek yang mendukungnya dan melalui proses yang berkelanjutan serta
komitmen yang kuat. Dengan demikian, pembentukan karakter perlu waktu panjang,
dari masa kanak-kanak sampai usia dewasa ketika seseorang mampu mengambil
keputusan mengenai dirinya sendiri.
Di era globalisasi, karakter yang kuat memiliki peran yang sangat strategis
dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki integritas
yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Berkaitan dengan tantangan besar bangsa yang
dihadapi, kita perlu menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui
pendidikan karakter berbasis nilai. Re-discovery, revitalisasi, atau invented tradition
nilai-nilai sosial-budaya kebangsaan perlu dilakukan melalui medium pendidikan
karakter bagi generasi bangsa sebagai figur generasi bangsa.
Untuk itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan bagi generasi
muda perlu dirancang sebagai wahana sistemik dengan tujuan:
1. Mengembangkan potensi afektif generasi bangsa sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku generasi bangsa yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab generasi bangsa sebagai
penerus bangsa
4. Mengembangkan kemampuan generasi bangsa menjadi manusia yang mandiri,
kreatif, berwawasan kebangsaan
5. Mengembangkan kreativitas dan persahabatan dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
Bila ditilik kandungan isi dari tujuan di atas, pendidikan karakter bukan
berbobot pada transfer of knowledge tetapi lebih memiliki kedudukan sebagai transfer
of values. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter (PUSKUR, 2010) dikembangkan
dengan bersumber pada:
a. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu
kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama.
Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari
agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan
karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari
agama.
b. Pancasila: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada
Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat
dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi
nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi dan kemasyarakatan
diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa
bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu
warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan, dalam menerapkan nilainilai Pancasila pada kehidupannya sebagai warga negara.
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c. Budaya, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup
bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat
tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna
terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat
tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat
mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan
karakter bangsa.
d. Tujuan Pendidikan Nasional; tujuan pendidikan nasional adalah kualitas yang harus
dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan
pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di dalam tujuan pendidikan nasional
terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara
Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling
operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa
dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.
Pendidikan karakter berbasis kebangsaan, sejak awal kemerdekaan sebenarnya
telah terpikirkan oleh Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa yang dengan tegas
menyatakan pentingnya nation and character building. Pengisian kemerdekaan, bukan
hanya menekankan pembangunan welfare-state, tetapi juga pembangunan karakter
bangsa yang kuat untuk membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya.
Dalam penanaman karakter, pendidikan memiliki fungsi yang paling utama.
Pendidikan, baik dalam keluarga (in-formal), masyarakat (non-formal) maupun di
sekolah (formal) memiliki peran yang sangat penting. Melalui sinergi tiga lingkungan
pendidikan ini, proses pembelajaran karakter terjadi sepanjang hayat, untuk
membentuk watak dan mengembangkan potensi diri, sehingga terbentuk kepribadian
unggul, cerdas, kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar,
baik secara lokal, nasional maupun global.
Sekaitan dengan paparan Pendidikan Karakter di atas, diharapkan pendidikan
karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam
pembangunan karater bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis yang
inklusif, intelektualis yang moralis. Untuk menginternalisasi ketiga karakter tersebut
bagi generasi bangsa, maka pendidikan karakter harus dirancang dengan membekali
beberapa kompetensi, yakni:
1. Kompetensi personal, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan
dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu
yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Kompetensi yang
dikembangkan adalah pembentukan konsep dan pengertian diri, sikap objektif
terhadap diri sendiri, aktualisasi diri, kreativitas diri, kemandirian itu sendiri,
termasuk bagaimana menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, disiplin dan
kerja keras serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga perlu
menumbuhkembangkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya.
2. Kompetensi sosial, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan
kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Kompetensi
yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat
sehingga perlu saling menghormati dan menghargai; pemahaman dan
kesadaran atas kesantunan hidup bermasyarakat dan berbangsa; kemampuan
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berkomunikasi dan kerja sama antara sesama; sikap pro-sosial atau altruisme;
kemampuan dan kepedulian sosial termasuk lingkungan; memperkokoh
semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan.
3. Kompetensi intelektual, merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada
adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik,
sosial, psikologis, yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain.
Kompetensi yang dikembangkan adalah daya pikir untuk menerima dan
memproses serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya
baik dalam kehidupan personal maupun sosial, kemampuan mengidentifikasi
masalah sosial, merumuskan masalah sosial dan memecahkan masalah.
Dengan tiga kompetensi di atas, Pendidikan Karakter sebagai wahana program
sistemik pendidikan karakter bangsa, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa
yang mampu:
1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut dan menghargai keberagaman agama,
budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional;
2. Memahami sikap percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan diri sendiri;
3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas;
4. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif serta
menerapkan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber
lain;
5. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang
dimilikinya;
6. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah gejala alam dan sosial
dalam kehidupan sehari-hari;
7. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, menghargai karya seni
dan budaya nasional;
8. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun dengan menerapkan
nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan;
9. Memiliki jiwa kewirausahaan dan menghargai tugas pekerjaan serta memiliki
kemampuan untuk berkarya;
10. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di
masyarakat serta menghargai adanya perbedaan pendapat;
11. Memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI;
12. Pemilikan nilai-nilai budaya bangsa (having) sekaligus menjadikannya (being)
sebagai jatidiri bangsa sekaligus mampu mengaktualisasikannya dalam
kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Simpulan
Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter bagi generasi
bangsa memerlukan strategi pembelajaran yang berprinsip pada: bermakna
(meaningful) bagi perannya sebagai figur generasi bangsa , integratif (integrative) bagi
perannya dalam membangun persatuan dan kesatuan, berbasis nilai (value based) bagi
perannya sebagai gerakan moral, menantang (challenging) bagi perannya dalam
menyongsong masa depan, dan aktif (active) bagi perannya sebagai dinamisator
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pembangunan bangsa. Pendidikan Karakter diharapkan dapat membekali generasi
bangsa dengan seperangkat pengetahuan (knowledge), sikap (disposition) yang
berpangkal pada kebajikan (virtues) dengan sejumlah nilai-moral didalamnya serta
keterampilan (skill), sebagai kompetensi yang dapat berkontribusi bagi eksistensi dan
kemajuan hidup bangsa dan negara.
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KONSTRUK KURIKULER PENDIDIKAN AFEKSI SEBAGAI
PEMBENTUK KARAKTER DALAM PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Oleh,
Nani Nur‟aeni , Dra. M.Pd. 1
ABSTRAK
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara kurikuler tidak bisa
dipisahkan dari pendidikan karakter. Pendidikan ini memiliki misi untuk membangun
kesadaran kewargaan yang secara psikologis melibatkan aspek afeksi yakni meliputi
komponen nilai, moral, rasa, emosi, sikap, konsep diri, minat. Suatu hal yang ironis
jika pendidikan berbasis karakter tidak dikondisikan melalui pembelajaran secara
langsung dan tidak terevaluasi secara otentik. Kurikulum 2013,dalam pengembangan
kompetensi dasarnya tidak membedakan porsi layanan pendidikan karakter melalui
Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendidikan lainnya. Hal ini perlu mendapat
perhatian, mengingat proses pembelajaran pendidikan karakter harus melibatkan aspek
kognisi, menggunakan proses pembelajaran reflektif, demokratis, kontekstual,
konstruktifistik dan berbasis masalah. Dengan demikian diperlukan pengkondisian
pembelajaran afeksi secara langsung dan terarah.
Kata Kunci : PPKn, Pendidikan karakter, Pembelajaran afeksi secara langsung

Pendahuluan
Kurikulum merupakan hal penting dalam pendidikan , karena pada hakikatnya
kurikulum adalah isi dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum memberi petunjuk
terhadap pengalaman belajar yang harus ditempuh peserta didik yang diorganisasikan
oleh sekolah atau lembaga pendidikan selama berada pada tanggungjawabnya.
Bahkan Undang-undang Sistem Pendidikan nasional No 20 tahun 2003 secara tegas
menunjukkan bahwa “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”.
Suatu hal yang logis bila terjadi perubahan dalam kurikulum, maka memiliki dampak
terhadap isi pendidikan itu sendiri. Demikian halnya kondisi yang terjadi pada dekade
ini , dimana terjadi perubahan terhadap kebijakan pendidikan maka perubahan
mendasar terjadi pada kurikulum.
Pada tahun akademik 2013/2014 secara praksis telah terjadi perubahan
kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah, yakni ditetapkannya pemberlakuan
“kurikulum 2013” . Namun usianya baru berumur satu tahun , pada tahun akademik
2014/2015 terjadi “pemberhentian” penggunaan Kurikulum 2013 dan mengembalikan
pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Sekalipun
penghentiannya tidak “total”, namun telah menjadi polemik yang serius dan
ketidakpastian dalam
implementatif kurikulum oleh para guru di lapangan.
Masyarakat awam tentu akan bertanya, masalah apa sebenarnya yang terjadi pada
1
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pengambil kebijakan pemerintah, sehingga seolah tidak matang dan tidak berbasis data
dalam mengambil keputusan penting negara. Namun hal penting dari kurikulum 2013,
adalah pendekatannya yang berbasis pada pendidikan karakter menjadi hal penting
yang harus diamati baik dalam isi kurikululer maupun dalam implementasinya.
Kurikulum 2013 menghadirkan kompetensi inti spiritual, kompetensi sosial
disamping kompetensi kognitif dan kompetensi keterampilan (penerapan pengetahuan).
Keempat kompetensi ini secara kurikuler harus menjadi pengalaman belajar peserta
didik pada semua mata pelajaran. Namun, secara tekstual dalam kurikulum 2013
dinyatakan bahwa: “Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial
dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching), yaitu pada waktu peserta
didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan
pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4)”.
Penjelasan ini dalam proses
pembelajaran, nampaknya harus dikritisi untuk pembelajaran yang secara spesifik
orientasinya mengembangkan pendidikan kepribadian, seperti halnya Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pendidikan ini diperlukan proses pembelajaran
secara langsung melalui pengkondisian dan penciptaan suasana yang memungkinkan
dapat melakoni pengalaman secara terencana, terprogram dan terevaluasi.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya pendidikan yang bertujuan
membentuk individu yang bertanggungjawab yakni yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam menjalankan peran kehidupan kemasyarakatannya melalui
pendekatan dan metode yang dapat membawa individu untuk berfikir, berinternalisasi
dalam dirinya dalam suatu tatanan normatif tertentu. Somantri (2001), menegaskan
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
adalah program pendidikan yang dapat
membawa peserta didik untuk menemukan, menganalisis dan memecahkan berbagai
problem-problem kemasyarakatan yang krusial secara logis.
Secara eksplisit menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor
20 tahu 2003, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Tujuan tersebut diimplementasikan dalam kurikuler pendidikan kewarganegaraan
dengan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara indonesia yang
cerdas, terampil, dan berkarakter.
Pembahasan
1. Komponen Aspek Afeksi
Istilah afeksi berasal dari bahasa Inggris: affection. Latin: affectio yang berarti
"keadaan tersentuh, tergerak". Kata affictio seakar dengan kata afficere yang berarti
Istilah afeksi
“menghasilkan", "mempengaruhi" (http://definisi.net/story).
berhubungan dengan aspek emosi dan perasaan, sebagaimana ditunjukkan dalam
Oxford Advanced Learner”s Dictionary of Current English, (Hornby : 2000),
ditemukan istilah “affection” - the feeling or liking or loving somebody/something
very much and caring about them. (perasaan atau kesukaan atau kecintaan yang sangat
terhadap seseorang atau sesuatu).
Selanjutnya affective didefinisikan “Refers primarily to the “feeling” aspect of
learning, those elements of learning that involve emotions. All learning has cognitive,
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affective and psychomotor elements to it (http://www2.luthersem.edu/mhess/glossary).
Kurang lebih maknanya , bahwa afeksi utamanya merujuk kepada perasaan dalam
aspek belajar, yaitu unsur belajar yang melibatkan aspek emosi. Seluruh kegiatan
belajar memiliki aspek kognitif, afeksi dan psikomotorik.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa afeksi adalah
aspek psikhologis individu yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sikap, nilai,
minat terhadap sesuatu objek tertentu (sesuatu atau seseorang). Afeksi merupakan
pengalaman kuat dan menggelora dalam diri seseorang. Ciri-ciri hasil belajar afektif
akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Seperti: perhatianya
terhadap objek tertentu, kedisiplinannya dalam mengikuti
aktifitas tertentu,
motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak tentang sesuatu, penghargaan atau
rasa hormatnya terhadap seseorang dan sebagainya
Aspek afeksi akan mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu dalam
menyikapi sesuatu. Apa yang dilakukan maupun dipikirkannya didasari oleh nilai-nilai
tertentu yang menjadi dorongan atau stimulasi terhadap objek yang dipikirkan dan
dilakukannya.
Ada dua kriteria terhadap pemikiran atau perilaku untuk
diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan
emosi seseorang. Kedua, perilaku menunjukkan secara khas perilaku seseorang.
Ranah afektif dapat dilihat intensitas, arah, dan targetnya. Intensitas menunjukkan
derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain,
misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang kemungkinan
memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah perasaan berkaitan
dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan
itu baik atau buruk. Seperti halnya orang senang terhadap pelajaran dimaknai sebagai
hal yang positif, sedang kecemasan dimaknai negatif.
Dilihat dari komponennya, aspek afeksi meliputi hal berikut : perasaan,
emosi, sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral.
a. Perasaan dan Emosi
Secara definitif “feeling” dimaknai sebagai :1).“ something that you feel
through the mind or through the senses”, 2). ”the idea or belief that a particular thing
is true or a particular situation is likely to happen”, 3). An attitude or opinion about
something….etc. (Hornby : 2000). Kurang lebih maknanya bahwa perasaan
merupakan sesuatu yang dirasakan melalui pikiran atau melalui indra; suatu idea atau
keyakinan bahwa hal tertentu adalah benar atau situasi yang disukai mungkin terjadi;
suatu sikap atau opini tentang sesuatu. Konsep perasaan sangat erat dengan konsep
emosi. Konsep emosi merujuk kepada “a strong feeling such as love , fear or anger,
the part of a person character that consist of feelings” ……”showing strong
emotions, sometime in a way that other people think is unnecessary. Suatu perasaan
yang kuat seperti rasa cinta, takut, atau marah, bagian dari karakter individu
mengenai perasaan . Emosi yang kuat, seringkali ditunjukkan dengan cara berfikir
bahwa orang lain tidak diperlukan.
Max Scheler membagi perasaan dalam empat kategori : 1). Perasaan sensori ,
rasa yang timbul akibat rangsangan dari luar mengenai alat indra, seperti : panas,
dingin, manis, asin, sakit, dan sebagainya. 2). Perasaan vital, berhubungan dengan
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susasana hati , seperti segar, lesu , lelah, dsb. 3). Perasaan psikhis, berhubungan dengan
suasana kejiwaan yang meliputi rasa gembira, senang, 4). Perasaan pribadi ,
berhubungan dengan perasaan harga diri, rasa terlindung, rasa puas, terkabulkan,
kecewa, dsb.
Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perasaan dan emosi adalah
gejala psikologis yang muncul dari organisme individu sebagai reaksi terhadap
stimulus yang datang dari luar berkaitan dengan dirinya yang menyebabkan keadaan
tertentu seperti senang, suka atau sebaliknya, tidak senang atau tidak suka. Bedanya
sifat perasaan keberlangsungannya lebih lama namun kekuatannya lebih lemah
dibanding emosi yang juga masa keberlangsungannya lebih singkat. Perasaan dan
emosi sangat mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu, wujud abstraksi
perasaan dan emosi ditunjukkan dalam sikapnya.
b. Sikap
Sikap (attitude) merupakan suatu kencenderungan untuk bertindak suka atau
tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan
menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi
verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin
dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Menurut Fishbein dan Ajzen
(1975) sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif
atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Sedangkan menurut
Carles Osgood, Likert, “sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yang
mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak
memihak (unfavorable) pada objek”. Lange, 1888, menunjukkan pengertian sikap
sebagai “…respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi
stimulus yang datang tiba-tiba. Sikap tidak hanya aspek mental semata melainkan juga
aspek respon fisik. (Azwar : 1998)
Dapat disimpulkan bahwa sikap adalah aspek psikologis individu yang
menunjukkan kecenderungan pilihan perilakunya, suka atau tidak suka, senang atau
tidak senang, melalui proses penilaiannya terhadap situasi stimulasi objek sikap
(individu, isu sosial, objek sosial,atau objek lainnya) .
Struktur komponen sikap meliputi aspek : kognitif (cognitive), affektif
(affective) dan konatif (conative). Komponen kognitif merupakan persepsi,
kepercayaan, stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen ini
merupakan respon perseptual terhadap objek sikap. Komponen afeksi merupakan
perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Sedangkan
komponen perilaku berisi kecenderungan bertindak untuk bereaksi terhadap sesuatu
dengan cara-cara tertentu. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat
diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat
tinggi.
c. Minat
Secara harfiah minat (interest) diartikan sebagai suatu kegiatan organisme
yang mengarahkan perhatian dengan sungguh terhadap suatu objek, yaitu objek yang
relevan atau mempunyai karakteristik yang serupa dengan objek tertentu. Pengertian
minat sangat erat hubungannya dengan motivasi. Minat adalah suatu kecenderungan
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seseorang dalam bertingkah laku yang dapat diarahkan untuk memperhatikan suatu
objek yang didorong oleh perasaan senang karena dianggap bermanfaat bagi dirinya..
Interest (minat) secara definitif dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary
(Hornby : 2000) dimaknai sebagai “Feeling that you have when you want to know or
learn more about somebody or something”. Minat menunjukkan suatu perasaan yang
dimiliki seseorang ketika memiliki kemauan untuk mengetahui atau belajar yang kuat
tentang sesuatu. Menurut Getzel (1966), minat adalah suatu disposisi yang terorganisir
melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus,
aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian.
Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia , minat atau keinginan adalah
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah
intensitasnya.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa “minat adalah pemusatan perhatian
terhadap objek tertentu yang yang terlahir atas dorongan kemauannya karena
dianggap memberi keberartian atau kemanfaatan bagi dirinya”. Kemauan merupakan
kekuatan sadar yang hidup atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan dan fikiran.
Secara umum minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi.
d. Konsep Diri
Konsep diri adalah suatu bentuk penilaian yang dilakukan individu terhadap
kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Target, arah, dan intensitas konsep diri
pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain, bisa positif atau negatif, dan
intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah
sampai tinggi.
William D. Brooks (Rakhmat : 1991), konsep diri didefinisikan sebagai :
“those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have drived
from experiences and our interaction with others”. Maknanya dapat dikemukakan,
bahwa konsep diri adalah persepsi psikologis, sosial dan fisik tentang diri sendiri yang
diperolehnya melalui pengalamannya dan interaksinya dengan orang lain. Jadi konsep
diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, bersifat psikologis, sosiologis
dan fisik.
Pandangan individu positif atau negatif terhadap konsep dirinya akan
mempengaruhi pemikiran dan perilakunya. Konsep diri yang positif akan mendorong
kemauannya untuk berfikir secara konstruktif dan memajukan aktualisasi dirinya
secara baik. Sebaliknya pandangannya terhadap konsep dirinya yang negatif akan
menekan perasaannya dan cenderung menariknya dari aktualisasi sosialnya.
e. Nilai
Nilai (value) menunjuk kepada kata benda absrak yang artinya “keberhargaan”
(worth) atau “kebaikan” (goodness). Secara definitif dijelaskan oleh Rokeach,
bahwa “value ” as a “ …type of belief, centrally located within one’s total belief
system, about how one ought or ought not to behave, or about some end-state of
existence worth or not worth attaining” ………” a value is also a standard for
determining wether somethings is good or bad, and for judging one’s own
behavior.”( Bank : 1990). Defini tersebut menunjukkan bahwa nilai adalah bentuk
dari keyakinan yaitu suatu system keyakinan tentang bagaimana harus dan tidak
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harus berprilaku atau pernyataan tentang eksistensi pencapaian sesuatu yang
berharga atau tidak berharga. Nilai juga merupakan standar dalam menentukan
sesuatu apakah baik atau buruk untuk menjadi pertimbangan perilakunya.
Fraenkel (1981), menunjukkan bahwa “value is idea, concept about what some
one thinks is important related to aesthetics, ethics, ......how people behave and
conduct ....., ......guide to what is right and just ...”. (Nilai adalah ide, konsep
tentang apa yang seseorang fikirkan itu penting hubungannya dengan keindahan,
etika,…..bagaimana orang bertingkah laku….menuntun kearah yang baik dan
adil). Selanjutnya Kosasih Djahiri menegaskan bahwa nilai adalah “sesuatu yang
berharga baik menurut standar logika (benar –salah), estetika (bagus-buruk), etika
(adil-tidak adil), agama (dosa-haram-halal) dan hukum (sah-absah) ; serta menjadi
acuan dan atau system keyakinan diri maupun kehidupan”. Dalam kurikulum
sekolah, rumusan nilai dikaitkan dengan “konsep/teori/dalil/hukum” yang dapat
dimaknai sebagai :”harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa atau fungsi
peran – kegunaan” yang tersurat atau terirat dalam konsep/teori/dalil/hukum
tersebut” (Djahiri :1996).
AS Hornby (2000), menunjukkan definisi nilai (value) diantaranya sebagai “
the quality of being useful or important” dan lainnya “Values is beliefs about what is
right and wrong and what is important in life”. Nilai adalah bobot atau kualitas tentang
sesuatu yang berguna, bermanfaat atau yang penting. Juga nilai dimaknai sebagai
system keyakinan tentang apa yang dianggapnya baik dan buruk dan apa yang
dianggapnya penting dalam kehidupannya”.
Beberapa pengertian lainnya tentang nilai, dikemukakan oleh para ahli sebagai
berikut :
1). Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya,
Gordon Allfort (1964). Definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis, karena
itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar-salah, baik-buruk, indahtidak indah, adalah hasil proses psikologis. Termasuk kedalam wilayah ini seperti
hasrat, sikap, keinginan, kebutuhan dan motif.
2). Nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan
pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative (Kuperman, 1983). Penekanan
utama definisi ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi prilaku manusia.
Pendekatan yang melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. Penegakan
norma sebagai tekanan utama dan terpenting dalam kehidupan sosial akan
membuat seseorang menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang
tidak baik.
3). Nilai adalah konsepsi ( tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu
atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan
pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir
(Rohmat : 2004).
Dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala hal yang diyakini memiliki
keberhargaan, penting, berguna, bermanfaat, yang diyakini oleh individu atau
kelompok orang dan
menjadi patokan normatifnya dalam menentukan
pertimbangan-pertimbangan sikap maupun perilakunya. Jadi nilai merupakan
standar berperilaku yang dilandasi oleh pandangannya tentang kebaikan,
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keindahan, kebenaran, kelayakan, kebermaknaan, keadilan.
Sumber nilai yang
membentuk standar perilaku dapat berasal dari logika, estetika, etika, agama,
budaya/ideologi. Nilai individu akan terbentuk melalui apa yang dilihatnya,
didengarnya dan dirasakannya secara emosional melalui interaksinya dengan
lingkungan.
Nilai sangat dominan mempengaruhi pola berfikir dan pola bertindak individu.
Seperti halnya sifat afeksi lainnya, nilai memang tidak teramati secara konkrit yang
sesungguhnya, tetapi hanya dapat terlihat dari gambaran fenomena perilaku dan
pemikirannya tentang sesuatu hal. Nilai ada dalam diri individu dan karena itu sifatnya
internal, menuntun pilihan perilakunya apa yang disetujuinya.
f.

Moral
Moral adalah segala hal yang dianut dan diyakini atau dilakukan
masyarakat/kehidupan umum/sekelompok orang/seseorang dan memaksa setiap orang
lain
yang terlibat di dalamnya untuk menerima, menganut dan
melaksanakannya.Istilah “moral” berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata
„moral‟ yaitu “mos” sedangkan bentuk jamaknya yaitu “mores” yang masing-masing
mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Dalam “Oxford Advanced Learner
Dictionary of Current English”, (Hornby : 1986), ditemukan beberapa arti tentang
“moral” antara lain : ”concerning principles of right and wrong”, good and virtuous,
able to understand the difference between right and wrong”….. “habbits, standars of
behavior, principles of right and wrong ….” (asas-asas mengenai apa yang disebut
benar dan salah, kebaikan dan kebajikan, mengerti perbedaan antara baik dan
buruk….kebiasaan-kebiasaan, standar perilaku tentang baik dan buruk).
Kata lain yang berhubungan dengan moral adalah moralitas. „moralitas‟ (dari
kata sifat Latin moralis) mempunyai arti sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai
yang berkenaan dengan baik dan buruk, pada dasarnya sama dengan „moral‟, hanya
ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi
moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut.
Istilah lain yang sering dipersamakan dengan moral adalah “etika”. Istilah
“etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata „etika‟ yaitu “ethos”
sedangkan bentuk jamaknya yaitu “ta etha”. Ethos mempunyai banyak arti yaitu :
tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak,
perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti „ta etha” yaitu adat kebiasaan. Etika,
oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis
(asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau
ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2000).
Jika arti kata ‟moral‟ sama dengan kata „etika’, maka rumusan arti kata
„moral‟ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang
atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan
hanya bahasa asalnya saja yaitu „etika‟ dari bahasa Yunani dan „moral‟ dari bahasa
Latin. Hal tersebut sejalan dengan pemaknaan moral yang dikemukakan Kosasih
Djahiri, pakar pendidikan moral, bahwa yang dimaksud dengan moral/moralita
adalah tuntutan sikap – perilaku yang diminta oleh norma dan nilai. Norma dari suatu
sumber bisa memuat nilai-moral positif maupun negatif, jumlahnya amat banyak dan
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bersifat relative/subjektif- instrumental yang mungkin kontradiktif satu dengan lainnya.
Contoh : norma agama “ dilarang mencuri”, memuat nilai haram, dosa, neraka , dll.
Moralitasnya yang dituntut adalah “ jauhi, hindari, jangan dikerjakan”. (Budimansyah :
2006).
Perbedaannya moral dengan nilai, moral adalah nilai yang diyakini oleh
lingkungan sosialnya yang mengikat individu untuk mengikutinya yang diabstraksinya
dalam bentuk norma. Moral adalah sistem nilai yang bersifat eksternal. Sedangkan
nilai adalah keyakinan individu untuk menentukan pilihan tindakannya yang bersifat
internal. Sekalipun sumber nilainya berasal dari luar individu yakni dari agama,
ideologi dan budaya, tetapi sumber nilai tersebut telah diyakini dan dianutnya sebagai
petunjuk perilakunya.
Dalam konteks tujuan pendidikan, dimaksudkan sebagai usaha pendidikan
yang diarahkan untuk memantapkan moral menjadi prinsip diri. Pemantapan moral
terjadi secara bertahap, dimulai dari : penerimaan yang dianggap sebagai kewajiban,
berubah menjadi kepatuhan, kemudian menjadi kelayakan dan akhirnya menjadi
prinsip diri. Moral bersumber dari luar, sifatnya eksternal, yang sampai kepada
individu melalui pendidikan (formal, non formal, informal). Menurut Hare (Djahiri :
1996),
bahwa moral pada dasarnya bersifat : prescriptive (memberi petunjuk),
directive (mengarahkan), imperatif (memaksa), commanding (memberi perintah – dari
aturan prinsip atau tindakan) dan oblige (mewajibkan/mengharuskan).
Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang
lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Moral juga sering
dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang
berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan
seseorang yang terikat dengan hal-hal yang dianggapnya baik atau buruk yang diyakini
oleh lingkungan sosialnya.
Memperhatikan karakteristik komponen aspek afeksi, maka proses
pendidikannya tidak bisa hanya “sepintas dan general ” tapi harus dikembangkan
secara “sungguh-sungguh dan spesifik” dengan penciptaan susasana yang
memungkinkan terjadi interaktif nilai antar pendidik dengan peserta didik berbasis
pendekatan “qalbu” (hati/rasa).
2. Teori Dasar Pendidikan Afeksi
Teori pendidikan afeksi, berhubungan dengan kemungkinan bisa tidaknya
nilai diajarkan. Mengenai dapat tidaknya nilai diajarkan, dapat diamati dari pernyataan
Gulo (Sanjaya : 2006) yang menyimpulkan sebagai berikut : 1). nilai tidak bisa
diajarkan tetapi diketahui dari penampilannya. 2). pengembangan domain afektif pada
nilai tidak bisa dipisahkan dari aspek kognitif dan psikomotorik. 3). masalah nilai
adalah masalah emosional dan karena itu dapat berubah, berkembang, sehingga bisa
dibina. 4). perkembangan nilai atau moral tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui tahap
tertentu.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa nilai, termasuk aspek afeksi lainnya
sifatnya internal ada dalam pribadi individu sebagai aspek psikologis yang tidak bisa
dilihat secara pasti dari luar. Perkembangan atau perubahan atas nilai hanya bisa terjadi
dengan mempengaruhi faktor kognisi dan stimulasi psikomotorik. Tidak bisa diajarkan
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secara langsung, akan tetapi dapat dipengaruhi intensitasnya. Dengan demikian maka
untuk mempengaruhi nilai seseorang adalah dengan membangun stimulasi yang
konstruktif, baik melalui aspek verbal meliputi penguatan keyakinannya maupun
aspek non verbal dalam bentuk model atau teladan sebagai standar figur perilaku yang
dapat dijadikan tuntutan nilai seseorang. Berikut dikemukakan teori-teori dasar yang
melandasi pendidikan nilai/afeksi.
a. Teori Empiris –Nativis
Teori ini mendasarkan pada analisis kajian lingkungan dan keturunan sebagai
hal yang mempengaruhi pembentukan nilai atau aspek afeksi individu. Teori
empirisme mengganggap bahwa
lingkungan menentukan perkembangan karakter
individu , dengan demikian maka system nilai, pola asuh, dan stimulasi lainnya yang
hadir dalam lingkungan, berdampak besar terhadap pembentukan karakter sesorang.
Teori ini antara lain dikemukakan oleh John Locke dengan teori “tabula rasa”, yang
menunjukkan bahwa anak ketika lahir diumpamakan sebagai kertas putih yang belum
ditulisi apapun (blanksheet) . Lingkunganlah yang mengubah kertas itu menjadi
“warna warni”. Dalam Islam ada hadits yang menunjukkan bahwa “orang tuanyalah
yang menjadikan anak menjadi Islam, Majusi dan Nasrani”.
Teori nativisme, tokohnya Arthur Schopenhauer dan John Locke. Teori ini
menganggap bahwa sejak lahir anak telah memiliki pembawaan sendiri yang akan
berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Menilik asal kata teori
nativisme, berasal dari kata natus (lahir); nativis (pembawaan) yang ajarannya
memandang manusia (anak manusia) sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang
disebut potensi (dasar). Potensi dasar dibawa sejak lahir atas kekuatan potensi yang
diturunkan oleh orang tuanya. Pembawaan ada yang baik dan ada yang buruk.
Pembawaan yang baik, akan menjadikan orang menjadi baik dan sebaliknya apabila
sudah ada bawaan jahat , maka orang akan jahat. Pendidikan sebagai stimulasi dari
luar, tidak memiliki keberartian bagi pembentukan karakter individu. Pendidikan
sebagai stimulasi lingkungan, akan terkalahkan oleh faktor karakter bawaan yang
diperolehnya atas faktor keturunan. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada
artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan
anak.
Secara praxis pada kenyataannya tidak bisa dihindarkan adanya faktor bawaan
dan faktor lingkungan yang memberi arti bagi perkembangan karakter individu.
Memperhatikan keunggulan dan kelemahan teori lingkungan dan nativis, maka lahirlah
teori konvergensi dengan tokohnya William Stern. Teori ini mengakui bahwa anak
memiliki potensi, bukan individu yang “kosong”, dan lingkungan (pendidikan)
memberi arti bagi pengembangan kemampuan (peningkatan, penguatan potensi)
individu. Akal, hati, rasa, nafs, secara kodrati telah dimiliki anak sejak lahir,
mempersepsi, memaknai berbagai bentuk stimulus, kemudian meresponnya dalam
bentuk pernyataan “ gerakan fisik” (0-2th) ataupun pernyataan sikap dan perilaku
(diatas 2 tahun). Aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik telah dimiliki anak, namun
kemudian lingkungannyalah yang meberi keberartian kemanusiaannya secara nyata.
Aspek lingkungan merupakan stimulasi pendidikan, yang di dalamnya
meliputi pendidikan dalam keluarga, masyarakat dan sekolah. Lingkungan keluarga
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merupakan fundamen pembentuk karakter, karena pada lingkungan keluarga itulah
pertama kali stimulasi karakter ditanamkan serta dengan durasi waktu pendidikan yang
relatif panjang. Lingkungan kedua adalah masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan
kedua yang memberi sentuhan pendidikan seseorang. Kebiasaan, keteladanan,
suasana yang ada dan terbentuk dalam lingkungan masyarakat, memberi stimulasi
pengalaman pendidikan pada individu sangat kuat.
Lingkungan ketiga adalah sekolah. Sekolah merupakan wadah lingkungan
pendidikan lanjutan dari pendidikan keluarga dan masyarakat. Dilihat dari durasi
waktu pendidikan di sekolah relatif lebih sedikit dibanding di keluarga dan masyarakat.
Akan tetapi mengingat pola pendidikan di sekolah bersifat formal, yakni ada
pengkondisian kegiatan belajar yang dirancang secara terprogram, terencana,
terstruktur dan terevaluasi pencapaian keberhasilannya pendidikannya, maka
stimulasi pendidikan yang terjadi di sekolah menjadi kekuatan pendidikan yang
penting dalam pembentukan karakter individu. Stimulasi pendidikan yang bersifat
kurikuler, ko-kurikuler , ekstrakurikuler, pola budaya yang dirancang dan dikondisikan
sekolah, memberi pengalaman yang memberi arti bagi perkembangan kehidupan
individu.
Berkaitan dengan pengembangan aspek afeksi yang didalamnya melibatkan
aspek rasa, emosi, nilai, moral, sikap dan konsep diri, indikasinya bahwa pemetaan
pendidikan karakter harus berpijak pada potensi dasar yang ada pada peserta didik.
Pendidikan harus mampu menemukan potensi psikologis yang dimiliki individu, dan
memberi ruang pengembangan potensinya sesuai dengan kondisi yang ada pada
individu. Potensi negatif dihilangkan dan potensi positif dibangun lebih optimal.
b. Teori Sosiologis
Teori sosiologis, adalah teori yang mendasarkan pada pengaruh faktor sosial
sebagai aspek yang mempengaruhi afeksi individu. Teori ini mendasarkan analisisnya
pada tinjauan aspek sosial. Albert Bandura (Gledler : 1991), menunjukkan bahwa
“dalam pandangan faham belajar sosial, orang tidak didorong oleh tenaga dari dalam,
demikian pun tidak digencet dari stimulus-stimulus yang berasal dari lingkungan.
Alih-alih fungsi psikologi orang itu dijelaskan sebagai interaksi timbal balik yang
terus menerus terjadi antara faktor-faktor penentu pribadi dan lingkungannya”. Faktor
pembentukan karakter atau kepribadian individu terjadi akibat dari “proses interaksi”
antar individu dengan lingkungannya.
Berdasarkan asumsi tersebut, maka asas belajar (kemampuan dan nilai),
diperoleh dari pengamatan terhadap tingkah laku model dan segala konsekuensinya.
Asumsi dasar teori ini antara lain: 1). proses belajar menuntut proses kognitif dari si
belajar dan pengambilan keputusan; 2). belajar adalah hubungan segitiga yang saling
berkaitan antara lingkungan, faktor pribadi, dan tingkah laku, dan
3). belajar
menghasilkan pemerolehan kode tingkahlaku verbal dan visual yang mungkin
diunjukkerjakan, dan mungkin juga tidak kerja.
Bandura,
menggambarkan bahwa proses pembelajaran melalui model
melibatkan proses perilaku : atensi, retensi, produksi motorik dan motivasi. Proses
atensi, tingkah laku diperoleh apabila diperhatikan dan dipersepsi secara cermat, itupun
dipengaruhi oleh kekuatan model. Proses retensi , adalah proses pengkodean tingkah
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laku secara simbolik menjadi kode-kode visual dan verbal dan penyimpanan kode-kode
itu dalam ingatan. Proses reproduksi motorik, yakni pemilihan dan organisai respon
pada tingkat kognitif yang diikuti pada pelaksanannya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat
perkembangan individu. Proses motivasi, terjadi tiga proses bertindak selaku
pemotivasi yakni : saat penguatan langsung (eksternal), saat penguatan pengganti dan
dan saat penguatan diri sendiri. Antisipasi akan terjadinya penguatan untuk suatu
tingkahlaku tertentu memotivasi pengamat untuk bertingkahlaku.
Berdasarkan analisis proses belajar dari Bandura, dapat disimpulkan bahwa
pembentukan perilaku individu terjadi melalui proses interaksi sosial. Proses
pemerolehan nilai individu secara efektif akan diperoleh melalui “pemodelan” yang
teramati, pengkondisian kelas sebagai laboratorium sosial secara optimal dan
bertujuan.
c. Teori Konstruktivistik
Gagasan konstruktivisme dalam pendidikan telah diawali oleh John Dewey
(1916). Perhatiannya pada pendidikan, memberi makna terhadap pengembangan
potensi peserta didik. John Dewey meletakkan ajaran filosofi pendidikannya yang
berpusat pada peserta didik (Child center). Dia percaya bahwa peserta didik dapat
berkembang dalam suatu lingkungan (environment) dimana mereka diperbolehkan
untuk mengalami (experience) dan berinteraksi dengan kurikulum, dan peserta didik
memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam belajarnya (the opportunity to
take part in their own learning).
Paradigma konstruktifistik menempatkan pendidikan bukan sekedar tempat
untuk memperoleh isi pengetahuan, melainkan pula tempat untuk belajar bagaimana
hidup (learn how to life). John Dewey (1916) menunjukkan pentingnya faktor reflektif
dalam proses pengalaman. Perenungan adalah kegiatan berfikir yakni usaha yang
disengaja untuk menemukan hubungan spesifik antara sesuatu yang kita lakukan dan
konsekuensi yang terjadi. Secara umum berfikir reflektif meliputi kegiatan berikut :
a). merasakan adanya kebingungan , keraguan karena belum diketahuinya fakta ; b).
antisipasi - interpretasi tentatif bersifat terkaan dari unsur-unsur yang diberikan; c).
melakukan survey dengan hati-hati ( pemeriksaan , inspeksi , eksplorasi , analisis )
dari semua pertimbangan dicapai yang akan menentukan dan memperjelas masalah; e).
melakukan elaborasi untuk melihat konsekuensi hipotesis , 5). mengambil satu
keputusan
sebagai rencana tindakan yang diterapkan pada suatu urusan.
(http://www.gutenberg.org).
Tahapan berfikir Reflektif John Dewey kemudian dikembangkan sebagai
langkah-langkah penelitian ilmiah, meliputi tahapan berikut : 1). The felt need,
adanya suatu kebutuhan. 2). The problem , yaitu menetapkan masalah . 3). the
hyphotesis, menyusun hipotesis, 4). collection of data as evidance, merekam data
untuk pembuktian, 5). concluding belief , membuat kesimpulan yang diyakini
kebenarannya. 6). general values of the conclusion, memformulasikan kesimpulan
secara umum (Bungin : 2009 :19).
Teori konstruktivisme lainnya adalah teori kognitif Jean Piaget (1986 – 1980).
Piaget meletakkan dasar konstruktitifistik melalui peta kognitifnya yang meletakkan
aspek intelegensia sebagai bagian integral dari setiap organism . Intelegensia akan
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berubah saat organism makin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Daya
intelegensia terbentuk dalam struktur kognitif ( schemata), yang terbentuk sejak lahir.
Bagaimana organism berinteraksi dengan lingkungannya, akan bergantung pada jenis
struktur kognitifnya yang ada (Hergenhahn : 2008 : 314). Perkembangan struktur
kognitif atau daya intelektual ditentukan oleh proses asimilasi (saat individu
merespon lingkungan ) dan akomodasi (proses modifikasi struktur kognitif).
Selanjutnya dalam konsep konstruksivisme, Kohlberg mengembangkan lebih
lanjut teori Piaget dalam penalaran moral, yang kemudian menegaskan bahwa
Interaksi penanaman nilai/moral dalam pembelajaran melibatkan unsur : Cognitive
Structure - Belief System - Social Environment. Organisasi penalaran moral
tergantung dari perkembangan struktur kognitif dan rangsangan dari lingkungan
sosial.
Berdasarkan teori-teori tersebut, maka stimulasi pendidikan nilai atau
pendidikan afeksi lainnya, menjadi prioritas program untuk membangun kesadaran
individu agar dapat terbentuk nilai karakter yang kuat.
3.

Pembelajaran Nilai Afeksi untuk Pendidikan Karakter
Pembelajaran pendidikan nilai/afeksi dalam Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan merupakan upaya pendidikan untuk menyelaraskan nilai pribadi
peserta didik dengan nilai sosialnya, sehingga terjadi ketertiban sosial yang harmonis.
Nilai dalam diri seseorang sangat beragam sesuai dengan objek yang diamati dan
dihayatinya, akan tetapi nilai dalam diri seseorang merupakan satu kebulatan yang utuh
dari unsur-unsurnya, saling memberikan pengaruh sebagai suatu sistem nilai (value
system). Keragaman nilai itu antara lain : nilai moralnya, nilai sosialnya, nilai
agamanya, nilai ekonominya, dan sebagainya. Artinya, nilai seseorang sulit diamati
jika hanya dari satu sisi, sebab kecenderungan nilainya akan berhubungan dengan nilainilai lain yang dimilikinya. Betapa sulitnya mengenal nilai individu, maka pendidikan
hanya dapat mengoptimalkan perolehan kemampuan dengan meningkatkan kemauan,
kesadaran dan keyakinan terhadap moral atau norma yang diharapkan dapat dimiliki
oleh individu.
Dalam kajian konseptual tentang pendidikan karakter , Lickona (1991) ,
menunjukkan bahwa sekolah memiliki komitmen
pendidikan moral dan
pengembangan karakter. Alasan pentingnya pendidikan tersebut, antara lain : 1. Ada
kebutuhan yang mendesak, terkait dengan kekerasan dalam masyarakat. 2. Proses
perhubungan nilai dan sosialisasi; 3. Peranan sekolah menjadi semakin penting ketika
jutaan anak tidak mendapatkan pendidikan moral 4. Munculnya konflik di masyarakat
menyangkut etika. 5. Demokrasi memiliki posisi khusus dalam pendidikan moral.6.
Tidak ada pendidikan tanpa nilai. 7. Pertanyaan moral adalah pertanyaan reflektif . 8.
Pendidikan nilai di sekolah
merupakan pandangan dasar untuk mendukung
perkembangan pendidikan. 9. Pendidikan moral sebagai pembentukan perilaku ,
dimulai dari para guru. 10. Pendidikan nilai merupakan pekerjaan yang sangat
mungkin untuk dilaksanakan.
Apa yang dimaksud dengan karakter ? Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia, istilah karakter dimaknai sebagai “tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau
budi pekerti yg membedakan seseorang dengan yang lain, watak “ . Kemudian Oxford
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Advanced Learner’s Dictionary of Cureent English (Hornby : 1974), dijelaskan
bahwa “character” adalah “mental or moral nature, mental or moral qualities that
make one person, race, etc. different from others” . Kedua pengertian tersebut
menunjukkan bahwa karakter berhubungan dengan watak atau sifat mental yang
dimiliki individu yang menjadi identitas diri dan membedakannya dengan yang lain.
Menurut Lickona (1991), aspek karakter terdiri dari tiga bagian yakni : Moral knowing
/ habit of the mind, Moral feeling/ habit of the heart Moral behavior / habit of action.
Aspek pembentuk karakter tersebut terwujud dari pengetahuan moral sebagai
kebiasaan berfikir, perasaan moral sebagai kebiasaan hati dan perilaku bermoral
sebagai kebiasaan dalam bertindak . Karakter yang baik akan didasari dengan
pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral yang baik.
Selanjutnya Lickona menujukkan komponen karakter yang baik melibatkan
aspek : 1). pengetahuan moral (moral knowing), meliputi : kesadaran moral,
pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan
keputusan, pengetahuan pribadi. 2). Perasaan moral (moral feeling), meliputi : hati
nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, kerendahan hati. 3).
Tindakan moral (moral action), meliputi : kompetensi moral / kecakapan untuk
melakukan tindakan moral, keinginan sebagai penggerak energi moral, dan kebiasaan
moral , yakni praktek perilaku moral dalam kehidupan kesehariannya.
Karakter berfungsi sosial, artinya bahwa nilai karakter yang dimiliki individu
akan bermakna jika berada dalam kehidupan sosialnya. Untuk menyelaraskan nilai
karakter pribadi dengan nilai sosialnya, maka diperlukan pengkondisian pendidikan
karakter yang tepat.
Lickona
menunjukkan pendekatan komprehensif yang
menempatkan posisi guru sebagai unsur pokok pembentuk karakter, sebagai berikut :
1). Guru bertindak sebagai seorang penyayang, model dan mentor yang
memperlakukan peserta didik dengan kasih sayang dan respek. 2). Menciptakan
komunitas bermoral dalam ruang kelas; 3). Berlatih memiliki disiplin moral,
menggunakan aturan-aturan sebagai kesempatan membantu menegakkan moral; 4).
Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis; 5). Menggunakan pelajaran dalam
kurikulum sebagai kendaraan membahas masalah etika; 6). Menggunakan pendekatan
pembelajaran kooperatif; 7). Mengembangkan seni hati nurani untuk mengembangkan
tanggungjawab dalam belajar; 8). Memberi semangat peserta didik untuk melakukan
refleksi moral melalui menulis, membaca, diskusi, latihan membuat keputusan dan
berargumen; 9). Membelajarkan peserta didik untuk mencari solusi atas konflik.
Memperhatikan uraian tersebut, maka untuk terpenuhinya pencapaian
pendidikan nilai/afeksi, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
a. Mengembangkan aspek afeksi sebagai pembentuk/pengembang nilai karakter,
melibatkan aspek kognisi yang memberi informasi untuk penguatan keyakinan
terhadap objek yang disikapinya.
b. Suasana kelas harus dibawa ke dalam suasana yang demokratis, yakni suasana
yang memungkinkan adanya proses internalisasi dan berfikir yang kondusif
untuk memperoleh pemaknaan nilai, penghayatan
kemampuan untuk
mengimplementasikan nilai kedalam kehidupan kewarganegaraannya.
c. Dalam kelas yang demokratis, peserta didik harus diberi kesempatan untuk
mengungkapkan pilihan nilainya secara bebas.
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d.

Pembelajaran dihadapkan pada : pilihan konflik nilai, menguji alternatif nilai,
mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya, melalui proses reflektif.
e. Strategi pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan pendekatan
kontekstual, berbasis masalah dan konstruktifistik.
f. Menggali nilai peserta didik dan mengembangkannya dengan stimulasi
pertanyaan tingkat tinggi, seperti : analisis, sintesis, evaluasi .
g. Memberi penghargaan kemanusiaan dan penghargaan sistem nilai masyarakat.
Dalam konteks ini maka perlu ada keselarasan antara nilai individu dengan nilai
sosialnya.
Persyaratan itu menjadi hal penting, karena nilai tidak bisa diajarkan secara
langsung, melainkan harus distimulasi yang memungkinkan
individu dapat
memahaminya, meyakininya, menentukan penilaianya sesuai dengan apa yang
disepakatinya. Dalam kondisi itulah maka diperlukan penciptaan suasana belajar yang
dapat menggali nilai diri peserta didik dan ruang waktu yang cukup dengan terencana
dan terevaluasi. Nilai dasar karakter yang dibentuk, bersifat kontekstual dengan nilai
agama, nilai budaya dan nilai ideologis yang berkembang dalam tatanan kehidupan
kewargaan, kebangsaan dan kenegaraan.
Simpulan
Berdasarkan pertimbangan tersebut, selayaknyalah kurikuler Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan memfasilitasi proses pembelajaran berbasis karakter
dengan durasi waktu yang cukup, dengan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga
proses pembelajaran yang bersifat afeksi sebagai unsur pembentuk nilai karakter dapat
dilaksanakan secara optimal. Pendidikan karakter yang melibatkan aspek afeksi seperti
halnya nilai, moral, rasa, emosi, konsep diri , minat, sebagai aspek psikologis individu,
tidak bisa “sampingan”, melainkan harus dikondisikan melalui pembelajaran yang
memungkinkan peserta didik dapat menunjukkan nilai dirinya secara interaktif.
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PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBINAAN
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK
Dwi Iman Muthaqin S.H, M.H2
kings_freeland@yahoo.co.id
Abstrak
Anak adalah generasi penerus bangsa, keberadaan seorang anak sangat penting bagi
keberlangsungan sebuah negara, dalam perkembangannya seorang anak juga dapat
melalukan pelanggaran-pelanggaran hukum, sebuah perbuatan pidana yang dilakukan
oleh anak disebut juvenile delinquency, atau lebih dikenal dengan kenakalan remaja,
dalam Undang-Undang N0 11 Tahun 2012 disebut sebagai anak yang berkonflik
dengan hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan maka anak yang berkonflik
dengan hukum harus melaksanakan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan anak,
pemidanaan terhadap anak tidak menghapuskan hak-hak anak untuk mendapatkan
pendidikan, anak-anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan anak diberikan
pendidikan yang sama sesuai dengan tingkat pendidikannya, pendidikan
kewarganegaran diberikan kepada para anak yang ada di lembaga pemasyarakatan
anak untuk membina, membangun dan merubah karakter anak menjadi lebih baik dan
tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam sebuah peraturan
perundang-undangan.
Kata kunci: PKn, anak berkonflik, hukum, lembaga pemasyarakatan
Pendahuluan
Anak adalah generasi penerus bangsa, ditangan anak-anak inilah sejarah
bangsa Indonesia akan tentukan dimasa yang akan datang. Anak-anak merupakan
cerminan jati diri sebuah bangsa dan bagian keberlangsungan sebuah negara, agar
kelak mampu mengemban tanggungjawab sebagai penerus bangsa. Anak harus
memeperoleh hak-hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.
Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya
adalah hak asasi seorang anak. hal tersebut telah diatur dalam konstitusi Negara
Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke 4
menyebutkan :
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”
Hak anak dalam ketentuan tersebut juga mencakup seluruh anak yang ada di
Indonesia, termasuk didalamnya anak yang berkonflik dengan hukum. Seorang anak
yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi untuk kebaikan
anak tersebut, keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana akan menimbulan
2
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dampak negatif terhadap sang anak, oleh karena itu demi mewujudkan pertumbuhan
dan perkembangan fisik dan mental anak, Negara dan Undang-Undang berwajiban
memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak atas anak, sehingga
diperlukan pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak.
Perlakuan terhadap anak, tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap
orang dewasa,3 hal tersebut diatur dalam Universal Declaration of Human Right
(UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR):
“…the child, by reasons of his physical and mental immaturity,
needs special safeguards and care, including appropriate legal
protection, before as well as after birth…”
Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang
Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “First Call for
Children”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional
untuk memajukan hak-hak anak atas “survival protection, development and
participation.”
Penjatuhan pidana terhadap seorang anak merupakan sebuah ultimum
remedium, yang artinya adalah sebuah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
Seorang anak yang menjalani masa pemidanaan tidak semerta-merta kehilangan hakhaknya, Pasal 64 huruf n, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa perlindungan Khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum
termasuk didalamnya ialah hak mendapatkan pendidikan.
Lembaga pemasyarakatan anak bukan sebuah penjara secara umum, tetapi
harus menjadi tempat mendidik bagi anak yang berkonflik dengan masyarakat dan
hukum, agar pada saat anak tersebut telah menyelesaikan masa pemidanaannya, dia
dapat kembali hidup normal ditengah masyarakat, oleh karena itu sebuah lembaga
pemasyarakatan anak harus memiliki fasilitas-fasilitas yag bersifat edukatif, seperti
sekolah, fasilitas keagamaan, tempat olahraga, dan lain-lain.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat
pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara
menjadikan anak-anak negara sebagai anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan
anak sangat berperan dalam pembinaan dan pendidikan narapidana agar menjadi
manusia yang lebih baik.pembinaan dilakukan untuk membentuk pribadi anak,
mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun orang lain,
serta akhirnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat yang akan
dijalani setelah selesai masa pemidanaan, dan untuk menjadi manusia yang berpribadi
dan bermoral tinggi. Dengan adanya Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan
para pembina di lembaga pemasyarakatan anak maka diharapkan dapat membangun
dan mengembangkan karakter anak melalui pendalaman UUD 1945 dan pancasila,

3
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Edisi Februari 2002, Jakarta, hlm 4.
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sehingga tercapainya sebuah karakter dan bermoralitas baik sehingga tidak
mengulangi perbuatan yang sama.
Pembahasan
1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pengertian anak dibeberapa literatur, peraturan perundang-undangan, dan
menurut para ahli berbeda-beda khususnya dalam penentuan usia anak. Tidak ada
keseragaman perumusan tentang anak dan batasan usianya. Di Indonesia sendiri
terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengertian
anak, antara lain : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai
peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. berikut merupakan pengertian
anak menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan“
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak adalah sebagai berikut :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
(duapuluh satu) tahun, dan belum pernah kawin”
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”
Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan
belas) tahun.”
Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah
sebagai berikut :
“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum
berumur 16 tahun“
Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
(KUHPerdata) adalah sebagai berikut :
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut
umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah
menikah sebelum umur 21 tahun “
Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah :
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“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."
Ter Haar mengungkapkan saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki
atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya
atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga.4 Sedangkan Soedjono Dirjosisworo,
menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang
belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.5
Istilah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebetulnya kurang sesuai
dipergunakan karena khusus untuk sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak
disebut “juvenile delinquency” atau kenakalan remaja, maka bentuk hukuman (pidana)
terhadap anak pun dibedakan dengan pidana orang dewasa.
Berikut ini adalah perbandingan sanksi pidana antara sanksi pidana biasa
(Pasal 10 KUHP) dan Sanksi Pidana terhadap anak (Undang-Undang No 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Pidana Anak) :

4
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Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga
mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana anak yaitu diatur
dalam Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak,
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh
Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pendidikan Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum
Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi
orang dewasa. perbedaannya adalah dimulai dengan diberikannya perlakuaan khusus
dari pihak kepolisisan sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut
umum, pengadilan hingga Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang
melaksanakan pembinaan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
Menempatkan anak pada penjara merupakan pilihan terakhir dan dengan
jangka waktunya pun dilakukan sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembagalembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak, Lapas
bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bentuk
pembinaan narapidana anak sama dengan anak lain yang berada ditengah masyarakat
dalam rangka memelihara masa depan.
Menurut Bahrudin Soerjobroto sistem pemasyarakatan dinyatakan sebagai
usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin
antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara
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pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta
alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.6
Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas seharusnya diselenggarakan
menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Namun
akibat adanya kendala-kendala untuk merealisasikan program tersebut, maka sampai
saat ini kegiatan pendidikan di dalam Lapas dilaksanakan dengan sarana dan prasarana
seadanya.
3. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pembinaan Pembentuk
Karakter Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan
penangganan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau
memahami anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut adalah salah satu hal
yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait.
Permasalahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian
tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah.
Ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang ada
di dalam lembaga pemasyarakan anak, sebagai berikut.:
1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
4. Pembinaan kesadaran hukum.
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara
pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di sekolah, yang berada didalam lembaga
pemasyarakatan anak,
Adapun pendidikan karakter yang dapat dikembangkan melalui pendidikan
kewarganegaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :
1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup
rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi, yaitu Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,
etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras, yaitu sikap yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya.
6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
6
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7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain
dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan
kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air, yaitu cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan rasa
kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai, yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-Jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Pada dasarnya tujuan pendidikan kewargaan yang diberikan terhadap para anak
yang berkonflik dengan hukum selaras dengan tujuan negara dalam mengembangkan
Pendiddikan Kewarganegaraan yaitu agar setiap warga negara menjadi warga negara
yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics
inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa
bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat.
Simpulan
1. Seorang anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan sebuah
tindakannya, termasuk pembuatan-perbuatan melawan hukum, sebuat perbuatan
perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang
dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, atau dikenal
sebagai kenakalan anak, Perlakuan terhadap seorang anak yang berkonflik dengan
hukum dengan perlakuan pelaku tindak pidana orang dewasa berbeda, dimulai
dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga
pelaksanaan pemidanaan, seorang anak diperlakukan secara khusus, anak diberikan
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hak-hak yang seharusnya dia peroleh, termasuk pendidikan yang akan dia dapatkan
dalam proses pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan anak.
2. fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi
dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini
adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga
tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang.
Pemidanaan anak pada lembaga pemasarakatan anak merupakan jalan terakhir
dalam penegakan hukum (ultimum remedium), tujuannya adalah perbaikan bagi
anak, baik fisik maupun mental, Lapas bukan tempat untuk menghukum anak,
tetapi tempat mendidik anak.
3. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan yang wajib
didapatkan oleh semua warga negara Indonesia, termasuk anak yang berkonflik
dengan hukum, didalam sebuah lembaga pemasyarakatan anak-anak diberikan
pendidikan yang sama dengan anak-anak yang sebayanya yang ada dimasyarakat,
pendidikan kewarganegaran diberikan sebagai sarana pembinaan pembentuk
karakter pada anak yang berkonflik dengan hukum, dan diharapkan pada saat anak
tersebut selesai melaksanakan masa pemidanaannya anak menjadi warga negara
yang lebih baik dan mempunyai kesadaran akan hukum sehingga tidak melakukan
pelanggara-pelanggaran hukum yang sama.
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METODE PEMBELAJARAN KLIK BERBASIS MIND MAP DALAM
MEMANFAATKAN CARA KERJA OTAK SEBAGAI MESIN ASOSIASI
UNTUK MENGATASI KESULITAN BELAJAR MAHASISWA
PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
Oleh,
Dr. Dadang Sundawa, M.Pd7.
ABSTRAK
Masalah pembelajaran merupakan masalah kompleks yang dihadapi mulai dari sekolah
tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi, sehingga masih perlu dicari
upaya-upaya dalam mengatasi masalah pembelajaran tersebut. Mata kuliah Pengantar
Ilmu Hukum yang sarat dengan konsep serta hafalan, dimulai dari konsep yang
sederhana sampai konsep yang lebih kompleks, sangatlah diperlukan pemahaman yang
benar terhadap konsep dasar yang membangun konsep tersebut. Banyaknya konsep
dalam pembelajaran ilmu hukum yang harus diserap dalam waktu relatif terbatas
menjadikan mata kuliah pengantar ilmu hukum merupakan salah satu mata kuliah yang
dianggap sulit untuk dipelajari bagi mahasiswa saat ini, sehingga berpengaruh pada
tingkat semangat belajar. Oleh karena itu, perlu ada metode khusus dalam
pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum diantaranya melalui penggunaan
metode pembelajaran klik berbasis Mind Map. Metode ini diharapkan dapat membantu
mahasiswa dalam mengatasi kesulitan belajar pada mata kuliah pengantar ilmu hukum.
Secara umum masalah yang akan diteliti adalah bagaimana metode klik berbasis Min
Map untuk mempermudah proses mengingat mahasiswa secara efektif dan efisien.
Secara khusus, permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan
pertama bagaimana metode klik berbasis Mind Map secara konseptual dalam
perkuliahan? Kedua bagaimana implementasi metode klik berbasis Mind Map secara
konseptual dalam perkuliahan? Ketiga bagaimana pengaruh penerapan metode klik
berbasis Mind Map terhadap hasil belajar mahasiswa? Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan metode pembelajaran klik berbasis Mind Map untuk mengatasi
kesulitan belajar mahasiswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan metode penelitian tindakan kelas. Ausubel menyatakan bahwa “Keberhasilan
belajar mahasiswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang dipelajari”.
Berdasar teori tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode
klik berbasis mind map dalam skala sederhana untuk mempermudah mahasiswa
mengingat materi-materi hukum secara efektif dan efisien.
Kata kunci: Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map, Kesulitan Belajar, Motivasi
Belajar
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A. Pendahuluan
Masalah pembelajaran merupakan masalah kompleks yang dihadapi mulai dari
sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi, sehingga masih perlu
dicari upaya-upaya dalam mengatasi masalah pembelajaran. Salah satu cara mengatasi
masalah pembelajaran tersebut adalah dengan menggunakann peta konsep. Dengan
diterapkannya peta konsep dalam penyampaian materi hukum, diharapkan mampu
menarik perhatian mahasiswa sehingga lebih fokus terhadap materi pembelajaran.
Selain digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi, peta konsep ini juga
digunakan mahasiswa ketika mencatat materi dengan tujuan untuk mengembangkan
kreativitas dan aktivitas dalam proses pembelajaran.
Seperti yang diungkapkan dalam teori Ausubel (Dahar, 1996: 143) bahwa
“Keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang
dipelajari”. Ausubel pun sangat menekankan agar para pengajar mengetahui konsepkonsep yang telah dimiliki para mahasiswa supaya belajar bermakna dapat
berlangsung. Tetapi Ausubel belum menyediakan suatu alat atau cara bagi para
pengajar yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang telah diketahui para peserta
ajar. Menindaklanjuti teori belajar Ausubel, Novak mengemukakan gagasannya bahwa
hal itu dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep.
Pembelajaran metode klik berbasis mind map merupakan pembelajaran yang
diadopsi dari istilah komputer, “klik” merupakan sebuah “pintu masuk” untuk dapat
memahami dan mengingat suatu pokok bahasan atau konsep tertentu, bahkan lintas
pokok bahasan, secara efektif dan efesien. “klik” dapat menjadi pengait atau cantol
untuk dapat mengerti dan mengingat. “klik‟ dapat berupa bagan, prinsip, kunci, tabel,
grafik, atau suatu singkatan atau asosiasi tertentu.
Pada dasarnya metode “klik” memanfaatkan cara kerja otak sebagai mesin
asosiasi. Secara ilmiah bahwa proses mengingat dengan efisien dapat diperoleh dan
dilipatgandakan dengan menggunakan proses asosiasi. Tony Buzan penemu teknik
mind map dan seorang pakar dalam studi otak dan pembelajaran, mengatakan bahwa
otak adalah mesin asosiasi yang sangat canggih dan penuh keajaiban asosiatif.
Sementara Bobbi DePorter dalam buku quantum learning mengatakan bahwa asosiasi
adalah kunci untuk mendapatkan daya ingat istimewa.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode klik
berbasis Mind Map dalam skala sederhana untuk mempermudah mahasiswa mengingat
materi-materi hukum secara efisien. Berdasarkan latar belakang permsalahan tersebut,
maka secara umum masalah yang akan diteliti adalah bagaimana metode klik berbasis
Mind Map untuk mempermudah proses mengingat mahasiswa secara efektif dan
efisien. Secara khusus, permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa
pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mendeskripsikan mata kuliah hukum dengan metode pembelajaran
klik berbasis mind map?
2. Bagaimanakah mendeskripsikan motivasi mahasiswa dalam penerapan metode
pembelajaran klik berbasis mind map dalam mengatasi kesulitan belajar?
3. Bagaimanakah mendeskripsikan kendala dan keunggulan pembelajaran klik
berbasis mind map?
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B. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Pembelajaran Mind Map
a. Pengertian Mind Map
Mind Map adalah istilah yang digunakan oleh J. D. Novak dan Gawith tentang
strategi yang digunakan oleh dosen untuk membantu mahasiswa mengorganisasikan
konsep perkuliahan yang telah dipelajari berdasarkan arti dan hubungan antara
komponennya. Hubungan antara satu konsep (informasi) dengan konsep yang lain
dikenal sebagai proposisi.
Menurut Tony Buzan (2004: 68) Mind Map (peta pikiran) adalah “metode untuk
menyimpan suatu informasi yang diterima oleh seseorang dan mengingat kembali
informasi yang diterima tesebut”. Mind Map (peta pikiran) juga merupakan teknik
meringkas bahan yang akan dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke
dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya.
Mind Map (peta pikiran) merupakan suatu metode pembelajaran yang sangat
baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal siswa dan pemahaman
konsep siswa yang kuat, siswa juga dapat meningkatkan daya kreatifitas melalui
kebebasan berimajinasi. Lebih lanjut Iwan Sugiarto (2004: 76) menerangkan bahwa
Mind map (peta pikiran) adalah “eksplorasi kreatif yang dilakukan oleh individu
tentang suatu konsep secara keseluruhan, dengan membentangkan subtopik-subtopik
dan gagasan yang berkaitan dengan konsep tersebut dalam satu presentasi utuh pada
selembar kertas, melalui penggambaran simbol, kata-kata, garis, dan tanda panah”.
Menurut Eric Jensen (2002: 95) “Mind Map (peta pikiran) sangat bermanfaat
untuk memahami materi, terutama materi yang telah diterima oleh siswa dalam proses
pembelajaran”. Mind Map (peta pikiran) bertujuan membuat materi pelajaran terpo
secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan
mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Menurut Tony Buzan (2004: 68)
Mind Map (peta pikiran) dapat menghubungkan konsep yang baru diperoleh siswa
dengan konsep yang sudah didapat dalam proses pembelajaran, sehingga menimbulkan
adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh siswa. Sehingga akan menciptakan suatu
hasil peta pikiran berupa konsep materi yang baru dan berbeda.
b. Pembelajaran dengan Menggunakan Metode Mind Map
Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Map, Pertama
mahasiswa mempelajari konsep suatu materi dengan bimbingan dosen pengampu mata
kuliah, dalam kegiatan ini mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri
sehingga menumbuhkan rasa tekun dalam belajar dan ulet menghadapi kesulitan pada
diri mahasiswa. Kedua menentukan ide-ide pokok, dalam kegiatan ini mahasiswa aktif
menemukan dan memilih kata-kata kunci atau istilah penting dari suatu materi
pelajaran yang telah dipelajari sehingga mengembangkan kemampuan mahasiswa
dalam mencari dan memecahkan bermacam-macam masalah.
Ketiga membuat atau menyusun Mind Map (peta pikiran), dalam hal ini setelah
mahasiswa menemukan seluruh kata-kata kunci atau istilah penting dari suatu materi
pelajaran yang telah dipelajari, kemudian mahasiswa menyusun kata kunci tersebut
menjadi suatu struktur peta pikiran yang paling mudah dipahami dan dimengerti oleh
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mahasiswa sehingga kegiatan ini mengembangkan kemandirian siswa dalam
menyelasaikan tugas.
Keempat presentasi di depan kelas, mempresentasikan yang dimaksud adalah
aktifitas mahasiswa dalam menjelaskan peta pikirannya didepan kelas guna
mengkomunikasikan ide dari mahasiswa kepada siswa lain yang pada akhirnya ada
kesempatan
cukup
bagi
mahasiswa
untuk
mempertahankan
dan
mempertanggungjawabkan pendapatnya.
Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Mind Map ini siswa
aktif menyusun inti-inti dari suatu materi pelajaran menjadi peta pikiran. Menurut Tony
Buzan (2008: 171) dalam bukunya yang berjudul “Buku Pintar Mind Map” menunjukan
bahwa “Mind Map (peta pikiran) ini akan membantu anak: (1) Mudah mengingat sesuatu;
(2) Mengingat fakta, Angka, dan Rumus dengan mudah; (3) Meningkatkan Motivasi dan
Konsentrasi; (4) Mengingat dan menghafal menjadi lebih cepat”.
Tony Buzan juga menunjukan bahwa siswa akan menghafal dengan cepat dan
mudah berkosentrasi dengan teknik peta pikiran sehingga menimbulkan keinginan untu
memperoleh pengetahuan serta keinginan untuk berhasil. Berdasarkan uraian di atas,
dapat diketahui bahwa metode Mind Map (peta pikiran) adalah metode yang dirancang
oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar, menyimpan informasi berupa
materi pelajaran yang diterima oleh siswa pada saat pembelajaran, dan membantu
siswa menyusun inti-inti yang penting dari materi pelajaran kedalam bentuk peta atau
grafik sehingga siswa lebih mudah memahaminya.
Menurut Pandley (1994: 45) Metode Mind Map (peta pikiran) bertujuan untuk
membangun pengetahuan siswa dalam belajar secara sistematis, yaitu sebagai teknik
untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep dari suatu materi
pelajaran.
c. Kesulitan Belajar
Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United States Office of Education
(USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman (2003 : 06) menyatakan bahwa kesulitan
belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang
mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan.
Di samping defenisi tersebut, ada definisi lain yang yang dikemukakan oleh The
National Joint Commite for Learning Dissabilites (NJCLD) dalam Abdurrahman (2003
: 07) bahwa kesulitan belajar menunjuk kepada suatu kelompok kesulitan yang
didefenisikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam kematian dan penggunan
kemampuan pendengaran, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar.
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah
suatu keadaan dalam proses belajar mengajar dimana anak didik tidak dapat belajar
sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang
nampak dalam berbagai manivestasi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Masalah belajar merupakan masalah yang harus diatasi bagi mahasiswa dan
sangat dipastikan bahwa setiap manusia memiliki kesulitan belajar yang bervariasi.
Kesulitan yang dialami mahasiswa memerlukan bantuan dari berbagai pihak terutama
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dari dosen pengampu mata kuliah agar menciptakan strategi khusus agar proses
pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kita dihadapkan dengan sejumlah
karakterisktik mahasiswa yang beraneka ragam. Ada mahasiswa yang dapat menempuh
kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun di
sisi lain tidak sedikit pula mahasiswa yang justru dalam belajarnya mengalami
berbagai kesulitan. Kesulitan belajar mahasiswa ditunjukkan oleh adanya hambatanhambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat bersifat psikologis,
sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi
belajar yang dicapainya berada di bawah.
Kesulitan belajar mencakup pengetian yang luas, diantaranya : (a) learning
disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan dimana proses belajar seseorang
terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya, yang
mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya
terganggu atau terhambat oleh adanya respons-respons yang bertentangan, sehingga
hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh :
seseorang yang sudah terbiasa dengan olah raga keras seperti karate, tinju dan
sejenisnya, mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut
gerakan lemah-gemulai; (b) learning disfunction merupakan gejala dimana proses
belajar yang dilakukan mahasiswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya
mahasiswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat
indra, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh : mahasiswa yang yang memiliki
postur tubuh yang tinggi atletis dan sangat cocok menjadi atlet bola volley, namun
karena tidak pernah dilatih bermain bola volley, maka dia tidak dapat menguasai
permainan volley dengan baik; (c) under achiever pada dasarnya memiliki tingkat
potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong
rendah. Contoh : seseorang yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat
kecerdasan tergolong sangat unggul (IQ = 130 – 140), namun prestasi belajarnya biasabiasa saja atau malah sangat rendah; (d) slow learner atau lambat belajar adalah
mahasiswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang
lebih lama dibandingkan sekelompok mahasiswa lain yang memiliki taraf potensi
intelektual yang sama, dan (e) learning diasbilities atau ketidakmampuan belajar
mengacu pada gejala dimana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar,
sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya.
2. Tinjauan Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi
Motivasi adalah „pendorongan‟ yaitu suatu usaha yang disadari untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak
melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu (Ngalim
Purwanto, 2006: 71). Menurut Oemar Hamalik (2008: 158) “motivasi adalah
perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya
perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.
Menurut Echole (Usman, 2002: 24) Motivasi berasal dari kata “motif” yang
artinya sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
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Menurut McDonald (Oemar Hamalik, 2008: 158), „Motivation is a energy change
within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions‟.
Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai
dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mengantisipasi tercapainya tujuan. Motivasi
menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 61) didefinisikan sebagai kekuatan yang
menunjuk suatu dalam diri individu dan mendorong atau menggerakkan individu
tersebut melakukan kegiatan untuk mencapai sesuatu tujuan. Sementara itu Winkel
(1991: 92) menyatakan bahwa motivasi ialah keseluruhan daya penggerak psikis di
dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar
dan memberikan arah kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Oemar Hamalik
(2001: 162) menyatakan bahwa motivasi ada 2 yaitu motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang
bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Motivasi ini timbul tanpa
pengaruh luar. Motivasi yang berasal dari dalam dapat berupa: keinginan untuk
berhasil, keinginan untuk memperoleh pengetahuan, keinginan untuk trampil serta
keinginan untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Motivasi ekstrinsik
adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi yang timbul dari pengaruh luar.
Motivasi yang berasal dari luar berupa: adanya keinginan memperoleh penghargaan,
adanya persaingan antar teman dan adanya dorongan dari guru.
Sardiman (2007: 75) juga mengartikan Motivasi merupakan rangkaian usaha
untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin
melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau
mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari
luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Menurut Oemar
Hamalik (2001: 166), ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan
belajar siswa di sekolah diantaranya yaitu memberi nilai-nilai, hadiah,
saingan/kompetisi, kerja kelompok, pujian dan film pendidikan.
Motivasi juga timbul karena adanya kebutuhan, tujuan yang ingin dicapai dan
lingkungan. Salah satu cara membangkitkan motivasi adalah dengan menunjukkan
kepada siswa bahwa keterampilan yang mereka pelajari itu sangat diperlukan oleh
mereka dalam rangka belajarnya (Usman, 2002: 28). Sementara itu Sardiman (2007:
93), berpendapat bahwa menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan
pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan
mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup
penting. Motivasi memiliki peran dalam menumbuhkan gairah dan semangat untuk
belajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi
merupakan suatu dorongan yang kuat baik dari dalam diri seseorang maupun dorongan
dari luar diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan
dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkahlakunya untuk berbuat
sesuatu dalam mencapai tujuan.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud peneliti dapat
mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta mendapat data mendalam dan fokus
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penelitian tentang Implementasi model pembelajaran mind map dalam memanfaatkan
cara kerja otak sebagai mesin asosiasi untuk mengatasi kesulitan belajar mahasiswa
PKn pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penelitian kualitatif menurut Denzin
dan Lincoln (Moleong,2007:5)
“penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif
memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.”
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang alamiah dengan didasari fakta dan laporan-laporan yang terperinci
sehingga dapat meneliti kata-kata sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode penelitian
memandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian itu dilakukan. Hipotesis yang telah
dirumuskan perlu diuji kebenarannya. Untuk memperoleh jawaban atas rumusan hipotesis
tersebut maka diperlukan suatu metodologi penelitian. Ada beberapa metode penelitian
yang dikenal. Saputra (2001: 57) mengelompokkannya menjadi metode deskriptif
(pendekatan mengenai keadaan masa sekarang), metode historis dokumen (penelitian
sejarah sesuatu) dan metode eksperimen.
Tiap jenis metode penelitian memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda
satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Arikunto (2006:91) mengartikan penelitian tindakan
kelas yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi
dalam sebuah kelas. adapun Penelitian Tindakan Kelas menurut Rapport (1970) dalam
Hopkins (1993) yang dikutip Kunandar (2012:46) yakni Penelitian untuk membantu
sesesorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi
darurat dan membatu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka
etika yang disepakati mereka.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
1.1. Mendekripsikan Mata Kuliah Hukum Dengan Metode Pembelajaran Klik
Berbasis Mind Map.
1.1.1 Perencanaan Tindakan
Materi dalam perkuliahan pengantar ilmu hukum tertuang dalam silabus
meliputi: sejarah perkembangan hukum, hukum dan masyarakat, norma-norma dalam
masyarakat, sumber-sumber hukum (formal maupun material), peristiwa hukum,
peristiwa hukum (lanjutan), fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat, bentukbentuk hukum di Indonesia, penafsiran dan cara mengisi kekosongan hukum,
penafsiran dan cara mengisi kekosongan hukum (lanjutan), politik hukum indonesia,
politik hukum indonesia (lanjutan), hukum dan hak. Kemudian dalam perkuliahanpun
tidak lepas materi hukum disandingkan dengan berbagai kasus nyata yang ada di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mahasiswa terlatih mampu peka terhadap
penegakan hukum yang ada di Indonesia.
Metode pembelajaran yang utama digunakan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu
Hukum menggunakan metode klik berbasis Mind Map dengan kolaborasi metode
lainnya seperti inquiry kepustakaan, field study, focus group discussion, dan
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controversial issues. Media dan sumber belajar perkuliahan hukum menggunakan
media dan sumber belajar yang ada di lingkungan masyarakat, media power point,
foto, gambar, dan berita di berbagai media. Evaluasi yang dilakukan dalam Penilaian
terhadap proses belajar, misalnya penilaian terhadap aktivitas dalam diskusi, proses
penyelesaian tugas, dan sebagainya dengan menekankan pada penerapan nilai. Metode
kilik berbasis mind map digunakan dalam perkuliahan agar mahasiswa dapat
memahami materi pembelajaran dengan mudah karena dengan menggunakan proses
pembelajarann mind map mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan
dalam berimajinasi, mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat
sekaligus mampu menyelesaikan persoalan, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui
beberapa kali pertemuan di dalam kelas maupun luar kelas.
Langkah-langkah dalam pembuatan mind mapping, sebagai berikut :
a. Tulislah gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan
lingkaran, persegi, atau bentuk lain.
b. Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap point dari
gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya bervariasi, tegantung darijumlah
gagasan atau segmen. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap cabang.
c. Tulislah kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan untuk
detail. Kata-kata kunci adalah kata yang menyampaikan inti sebuah gagasan dan
memicu ingatan.
Mind maping yang dipraktikan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan
menggunakan metode klik dengan memanfaatkan cara kerja otak sebagai mesin
asosiasi untuk mengatasi kesulitan belajar, mind map tersebut diintegrasikan dengan
menggunakan warna-warni, simbol-sissmbol, bentuk seperti garis, kotak dan panah,
dan dipresntasikan menggunakan powerpoint yang sudah dihyperlink dengan agar
memudahkan mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan pengantar ilmu hukum
1.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Presentasi kelompok satu dengan pokok bahasan hukum dan masyarakat,
mahasiswa memaparkan pokok bahasan yang sudah dibuat dengan menggunakan
metode pembelajaran klik berbasis mind map melalui powerpoint dengan jumlah sks 3
waktu (2x75 menit).
Selama penjelasan menggunakan metode klik
berbasis mind mapping pembelajaran
mahasiswa duduk dan dosen memandu
mahasiswa apabila mengalami kesulitan
dalam memahami materi yang ditampilkan
dalam metode. Pembuatan mind mapping
dijelaskan dahulu kepada mahasiswa sebelum
dipresentasikan di depan kelas.
Setelah presentasi dari kelompok selesai selanjutnya kelompok membuka dua
sesi pertanyaan yang masing-masing sesi diberikan untuk tiga penanya, setelah itu
pertanyaan dijawab oleh kelompok yang mempresentasikan jika pertanyaan tersebut
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tidak terjawab maka diberikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk
menjawab pertanyaan. Pada saat penjelasan maupun saat dosen menjelaskan materi
nampak beberapa mahasiwa yang tidak berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran,
beberapa mahasiswa nampak terlihat ada yang mengobrol dengan temannya serta ada
pula mahasiswa yang membuka HP, mahasiswa yang tidak fokus kepada proses
pembelajaran ditegur atau diingatkan oleh dosen untuk tetap fokus kepada
pembelajaran.
1.1.3 Refleksi
Pada akhir pembelajaran dilakukan refleksi berdasarkan pengamatan dari proses
pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan berdasarkan data pengamatan analisis untuk
melihat pengaruh tindakan yang telah dilaksanakan agar dapat meningkatkan cara kerja
otak dalam mengatasi kesulitan belajar pada mata kuliah hukum.
Hasil refleksi yang diperoleh di lapangan selama pelaksanaan pembelajaran di
kelas ialah seperti di bawah ini :
a. Pada awal pelaksanaan perkuliahan nampak mahasiswa masih kesulitan dalam
membuat powepoint menggunakan metode klik berbasis mind mapping, kondisi
tersebut terjadi karena mahasiswa baru mengenal dan belum terbiasa dengan
metode klik berbasis mind mapping.
b. Beberapa mahasiswa masih grogi untuk mempresentasikan tugas di depan kelas,
ada juga mahasiswa yang tidak menguasai tugas sehingga masih nampak bukan
mempresentasikan tapi membacakan makalah yang ada di depan screen atau layar
dengan alasan mata kuliah hukum sangat sulit untuk dihapal. Banyak pula
mahasiswa yang malas untuk bertanya. Agar keadaan ini tidak terulang lagi dosen
memberikan stimulus serta bimbingan tambahan diluar kelas untuk memberikan
pemahaman metode klik berbasis mind map kepada mahasiswa.
c. Berdasarkan hasil pengamatan pada presentasi kelompok satu ini belum dikatakan
berhasil, karena hasil yang dicapai masih kurang dari indikator yang telah
ditargetkan, maka untuk itu metode klik berbasis mind mapping tetap dilanjutkan
dengan terus mengamati setiap perkembangannya dari mulai kelompok satu sampai
kelompok 8.
Pengumpulan data kuesioner dari responden mahasiswa mengenai salah satu
indikator proses pelaksanaan pembelajaran PIH dengan menggunkan metode mind
map yaitu dengan mengembangkan indikator sebelumnya mendorong mahasiswa untuk
lebih giat dalam belajar dengan menggunkan metode pembelajaran mind map.
1.2 Mendeskripsikan Motivasi Mahasiswa dalam Penerapan Metode
Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Mengatasi Kesulitan Belajar.
Penerapan metode pembelajaran mind map memiliki dampak yang sangat positif
dalam perkuliahan pegantar ilmu hukum di dalam kelas, metode mind map mampu
mengatasi kesulitan belajar mahasiswa dalam memahami, menghapal, menganalisis
materi-materi perkulihan. Dalam proses pembelajaran di kelas, penggunaan metode
mind map sangat berpengaruh terhadap ketercapaian pemahaman mahasiswa karena
metode pembelajaran mind map mampu mengasah otak manusia menjadi dua, yaitu
otak kiri dan otak kanan.
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Berdasarkan data jawaban kuesioner dari responden mahasiswa mengenai dapat
mendorong mahasiswa untuk belajar mengenai metode pembelajaran mind map
peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa dapat termotivasi dalam proses pembelajaran
mind map.
Penggunaan metode mind mapping didasarkan dalam perilaku, kemampuan
akademik dan konsep dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode
kuantitaf dan kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini,
ditentukan bahwa ada perbedaan positif yang signifikan dalam konsep belajar
mahasiswa, mengatasi kesalahpahaman, prestasi akademik dan sikap terhadap program
ilmu dengan mengambil catatan melalui metode pemetaan-pikiran. Jenis pada
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa
semester satu pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, test, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini
yang bertugas mengamati peneliti dalam mengajar adalah dosen mata kuliah. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini
menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa sebelum kelompok I dilaksanakan
Setelah dilaksanakan kelompok I dengan menggunakan mind mapping dengan media
gambar hail belajar mahasiswa meningkat dan dilanjutkan dengan kelompok II hasil
belajar mahasiswa mengalami kenaikan secara signifikan. Secara keseluruhan dengan
menggunakan metode mind mapping dengan media gambar dapat meningkatkan hasil
belajar mahasiswa.
Penggunaan mind map (peta pikiran) untuk meningkatkan pembelajaran mata
kuliah PIH semester satu angkatan 2013. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti
di jurusan PKn FPPIH UPI, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
observasi, presentasi, wawancara, angket. Hasil penelitian menunjukkan 1) Perkuliahan
pengantar ilmu hukum yang dilakukan oleh dosen menggunakan metode mind map
atau peta pemikiran dengan menggunakan gambar materi pokok bahasan yang
dituangkan melalui powerpoint kemudian dihyperlink mampu memudahkan mahasiswa
untuk memahami isi materi perkuliahan. 2) Adanya peningkatan hasil belajar
mahasiswa yang signifikan setelah menggunakan metode mind mapping dalam
pembelajaran PIH. 3) Terjadinya perubahan persepsi, mahasiswa tidak memandang
pembelajaran PIH sebagai pembelajaran yang membosankan, melainkan menjadi
pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,
maka kesimpulannya adalah penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran
PIH di pada mahasiswa PKn semester satu angkatan 2013 dianggap berhasil karena
mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Peneliti juga merekomendasikan
metode mind mapping sebagai metode alternatif dalam mengatasi masalah
pembelajaran di kelas, dan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam
membuat kesimpulan harus menggunakan mind mapping agar mudah dipahami.
Sehubungan dengan adanya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan mind
mapping sehingga perlu mencobakan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil
belajar peserta didik dan dapat dikembangkan pula untuk meningkatkan prestasi
mahasiswa.
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1.3 Mendeskripsikan Kendala dan Keunggulan Pembelajaran Klik Berbasis
Mind Map.
Metode pembelajaran yang beraneka ragam yang digunakan dalam mengajar
tidak ada yang dapat dikatakan sempurna, setiap metode pembelajaran mempunyai
kelebihan dan kelemahan. Metode mind mapping mempunyai kelebihan dan
kekurangan (Sugiarto, 2004). Kelebihan metode mind mapping yaitu pada saat
membuat mind mapping lebih mudah mengemukakan pendapat secara bebas,
pembagian materi dapat lebih fokus pada inti materi dan sangat memungkinkan
menambahkan informasi baru. Pencarian materi yang lebih mudah dan padat karena
mind mapping dibuat dalam satu lembar kertas. Penambahan warna, simbol dan garis
melengkung membuat otak lebih responsif dalam memasukkan dan mengambil
kembali informasi. Pembuatan catatan dengan mind mapping dapat dilakukan secara
kelompok sehingga siswa dapat bekerja sama dengan teman yang kemudian
didiskusikan bersama, jika ingin menambahkan informasi baru siswa hanya tingga
menambahkan garis dalam cabang yang sesuai. Melihat mind mapping yang sederhana
sehingga pengkajian informasi menjadi lebih cepat.
Dalam setiap metode pastilah mempunyai kekurangan, melihat cara belajar dan
keaktifan mahasiswa mind mapping hanya memungkinkan terjadi jika, mahasiswa
tersebut aktif sehingga lebih mudah berkreasi dalam mind mapping. Disisi lain dosen
akan kewalahan dalam memeriksa mind mapping karena setiap siswa membuat mind
mapping berbeda- beda sesuai dengan kreatifitasnya dan tingkat pemahamannya
masing-masing.
2. Pembahasan
2.1 Mendeskripsikan Mata Kuliah Hukum Dengan Metode Pembelajaran Klik
Berbasis Mind Map
Sebelum melakukan tindakan, dosen peneliti mata kuliah Pengantar ilmu hukum
(PIH) sepakat bahwa selama pelaksanaan tindakan, salah satu dosen peneliti
memberikan materi awal perkuliahan sebelum mahamahasiswa menyajikan materi
kelompok. Sedangkan dosen peneliti yang lain bertindak sebagai observer. Dosen
peneliti yang sekaligus pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum membagikan
Satuan Acara Perkuliahan (SAP), silabus dan handout materi perkuliahan kemudian
dosen peneliti memberikan delapan pokok bahasan akan dikaji oleh mahamahasiswa
yang dibagi delapan kelompok dan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing,
dengan menggunakan model pembelajaran maind map. Selanjutnya peneliti
menyiapkan sumber dan alat belajar untuk mendukung kelancaran pembelajaran.
Model pembelajaran mind map diharapkan mahasiswa aktif menyusun inti-inti
dari suatu materi pelajaran menjadi peta pikiran. Menurut Tony Buzan (2008: 171)
dalam bukunya yang berjudul “Buku Pintar Mind Map” menunjukan bahwa “Mind
Map (peta pikiran) ini akan membantu anak: (1) Mudah mengingat sesuatu; (2)
Mengingat fakta, Angka, dan Rumus dengan mudah; (3) Meningkatkan Motivasi dan
Konsentrasi; (4) Mengingat dan menghafal menjadi lebih cepat”.
Selain itu Menurut Ausubel yang dikutip Hudojo (2002: 10) menyatakan bahwa
„pembelajaran yang menggunakan Mind Map (peta pikiran) dapat membuat suasana
belajar menjadi bermakna karena pengetahuan atau informasi yang baru diajarkan
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menjadi lebih mudah terserap mahasiswa‟. Lebih lanjut Ausubel yang dikutip Hudojo
(2002: 10) menerangkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Map
(peta pikiran), akan membantu mahamahasiswa dalam meringkas materi pelajaran
yang diterima oleh mahamahasiswa pada saat proses pembelajaran sehingga menjadi
lebih mudah dipahami.
Berdasarkan pernyataan tersebut sebelum tindakan-tindakan yang akan
dilakukan peneliti membuat skenario pembelajaran yang sesuai dengan materi yang
akan dipelajari dan bedasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan silabus,
selain itu sarana pembelajaran harus dipersiapkan dari media yang sesuai dan alat-alat
yang diperlukan dalam poses pembelajaran mind map seperti laptop, infokus, sound,
file powerpoint, makalah, kertas polos, pinsil berwarna agar mahamahasiswa mudah
memahami isi materi perkuliahan sekaligus tidak bosan dan jenuh pada saat
pembelajaran PIH.
Bedasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran klik
berbasis mind map yang diterapkan pada mata kuliah PIH berjalan dengan lancar dan
terarah sesuai dengan pokok bahasan yang dibelajarkan serta dilengkapi media
pembelajaan, model pembelajaran yang menarik dan sumber belajar yang releven.
Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam pembelajaran mind map adalah materi dapat
tersampaikan dengan baik mudah dimengerti dan memberikan stimulus.
2.2 Mendeskripsikan Motivasi Mahasiswa dalam Penerapan Metode
Pembelajaran Klik Berbasis Mind Map dalam Mengatasi Kesulitan Belajar.
Dalam proses pembelajaran tujuannya untuk mengarahkan dan memotivasi
mahasiswa untuk lebih siap dan senang dalam pembelajaran PIH. Maka model
pembelajaran yang menarik sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu pendidikan
kearah yang lebih baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak dosen adalah
menerapkan model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam
menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa sehingga memudahkan
mahasiswa untuk menangkap dan memahami materi pembelajaran dengan mudah
cepat dan dapat dihapal.
Adapun pendapat Joyce dan Weil (1980) yang dikutip Rahmat,dkk (2009:59)
Model pembelajaran yaitu suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk
membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahanbahan pembelajaran, membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. Berdasarkan
pernyataan diatas bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana yang dilakukan
agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Satuan Acara
Perkuliahan (SAP) yang telah ditentukan.
Dosen sebagai fasilitator dalam penerapan model pembelajaran mind map
sekaligus memberikan motivasi kepada mahasiswa agar proses pembelajaran yang
pasif menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Motivasi sangat penting dalam proses
pembelajaran karena tanpa ada motivasi mahasiswa tidak akan mau belajar dengan
baik, motivasi sendiri merupakan dorongan kegiatan baik itu dari faktor pribadinya
sendiri maupun dari lingkungannya.
Berdasarkan pendapat tersebut pemberian motivasi sangat penting karena dapat
mendorong individu untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan motivasi sangat
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penting untuk menumbuhkan semangat belajar untuk mencapai pembelajaran yang
baik sesuai dengan tujuan. Selain itu proses pembelajaan pun akan berjalan dengan
baik mahasiswa dapat memahami pembelajaan dengan banyak menggunakan model
pembelajaan yang menarik dan aktivitas mahasiswa yang tadinya pasif cenderung
hanya mendengarkan dosen yang mengajar dengan metode ceramah akan membuat
jenuh dan bosan. Hasil penelitian yang dilakukan pada jurusan PKn FPIPS UPI
angkatan 2013 semester ganjil 2012/2013 yang pada awal penelitian mahasiswa pasif
dan mahasiswa nakal adanya kemajuan setelah diterapakna model pembelajaran mind
map dalam upaya meningkatkan motivasi. Mahasiswa jauh lebih aktif dan lebih mudah
dalam memahami materi perkuliahan.
Bedasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses
pembelajaran mind map mampu meningkatkan cara belajar, berfikir mahasiswa dalam
menyampaikan pendaptnya sehingga ketika presentasi di depan kelas bahasanya sangat
sistematis kecenderungan hal ini membuat semangat atau motivasi mahasiswa
menunjukan hal positif dalam pembelajaran PIH.
2.3 Mendeskripsikan Kendala dan Keunggulan Pembelajaran Klik Berbasis
Mind Map
Dalam penerapan model pembelajaran mind map di jurusan PKn FPIPS UPI
angkatan 2013 semester ganjil 2012/2013 ada keunggulannya dan kedala yang
dirasakan oleh peneliti dari keunggulan model pembelajaran mind map itu sendiri yaitu
model pembelajaran mind map adalah model pembelajaran yang yang memberikan
pemahaman kepada mahasiswa secara aktif menyusun inti-inti dari suatu materi
pelajaran menjadi peta pikiran. Menurut Tony Buzan (2008: 171) dalam bukunya yang
berjudul “Buku Pintar Mind Map” menunjukan bahwa “Mind Map (peta pikiran) ini
akan membantu anak: (1) Mudah mengingat sesuatu; (2) Mengingat fakta, Angka, dan
Rumus dengan mudah; (3) Meningkatkan Motivasi dan Konsentrasi; (4) Mengingat
dan menghafal menjadi lebih cepat”.
Berdasarkan pendapat tersebut maka disimpulkan bahwa keunggulan model
mind map bisa menumbuhkan motivasi belajar karena dengan model pembelajaran ini
mahasiswa dapat menilai materi-materi yang paling mereka sukai dengan
memanfaatkan waktu dengan benar jika mahasiswa sudah bisa mnentukan nilai dengan
waktu yang baik maka mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya pun akan demikian
tertata secara sistematis baik itu dari lingkungan rumah maupun disekolah selain itu
pula model pembelajaran mind map ini menggunakan pendapat berdasarkan peta
pemikiran mahasiswa dari hasil belajar yang diperolehnya.
Adapun kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan proses
pembelajaran mind map terutama pada saat pelaksanaan awal perkuliahan :
1) Dihadapi oleh peneliti pada saat pelaksanaan model pembelajaran mind map adalah
peneliti tidak mengetahui kemampuan akademik mahasiswa sehingga peneliti
hanya melihat dari keaktifan mahasiswa
2) Peneliti mengalami kesulitan dalam memberikan motivasi mahasiswa untuk
membuat mind map yang menarik karena dalam pembuatan mind map harus
memperhatikan nilai-nilai seni.
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3) Pada saat penerapan model pembelajaran mind map kurang mengalokasikan waktu
untuk mempersiapkan seluruh mahasiswa untuk berpendapat dengan cepat dan
tepat.
4) Mahasiswa belum sepenuhnya memahami langkah-langkah model pembelajaran
mind map tapi kendapla ini mulai berkurang pada saat dilakukan tahap demi tahap
oleh kelompok yang mempresentasikan.
Bedasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses
pembelajaran mind map dengan upaya yang dilakukan oleh dosen tersebut diharapkan
dapat mengatasi permasalahan dosen ketika mengelola kelas sehingga penerapan
model pembelajaran mind map dalam pembelajaran PIH lebih efektif dan optimal yang
dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.
E. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dicapai maka diperoleh kesimpulan
secara khusus bahwa: 1) Pembelajaran klik berbasis mind map yang diterapkan pada
mata kuliah PIH berjalan dengan lancar dan terarah sesuai dengan pokok bahasan yang
dibelajarkan serta dilengkapi media pembelajaan, model pembelajaran yang menarik
dan sumber belajar yang releven. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam
pembelajaran mind map adalah materi dapat tersampaikan dengan baik mudah
dimengerti dan memberikan stimulus; 2) Proses pembelajaran mind map mampu
meningkatkan cara belajar, berfikir mahasiswa dalam menyampaikan pendaptnya
sehingga ketika presentasi di depan kelas bahasanya sangat sistematis kecenderungan
hal ini membuat semangat atau motivasi mahasiswa menunjukan hal positif dalam
pembelajaran PIH; 3) Proses pembelajaran mind map dengan upaya yang dilakukan
oleh dosen tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dosen ketika mengelola
kelas sehingga penerapan model pembelajaran mind map dalam pembelajaran PIH
lebih efektif dan optimal yang dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.
Rekomendasi yang ditemukan, meliputi 1) Teknik mind mapping dapat
digunakan sebagai salah satu alternatif bagi dosen dalam pembelajaran, sehingga
mahasiswa dapat lebih termotivasi dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil
belajar; 2) Dalam proses pembelajaran menggunakan metode klik berbasis mind map
disarankan menggunakan media seperti alat tulis, buku gambar, laptop atau perangkat
komputer dan bisa menggunakan software create mind maps online.
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REVITALISASI GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS: MENJAWAB
TANTANGAN BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
PADA LEVEL PUBLIK.
Oleh,
Sri Wahyuni Tanshzil, M.Pd.8
Begitu besarnya peran pemimpin dalam suatu Negara, pemimpin yang baik akan
mampu mengantarkan bangsanya pada kejayaan, dan sebaliknya pemimpin yang tidak
baik hanya akan mengantarkan bangsanya pada kehancuran. Banyaknya
permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini, dimulai dari kemiskinan,
pengangguran, kebodohan, KKN, hingga konflik SARA dibeberapa daerah diakibatkan
absennya pemimpin-pemimpin yang baik, baik di tingkat local maupun nasional. Hal
ini pula yang menjadi tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam
mencetak warganya menjadi Warga Negara yang baik (to be a good citizenship) pada
level public. Oleh karenanya diperlukan gaya kepemimpinan demokratis yang
dilandasi nilai Pancasila untuk menangani masalah tersebut. Saat pemimpin sebagai
model bagi rakyatnya mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka
rakyatpun beserta seluruh elemen bangsa dan Negara akan mengikuti hal tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, akan tumbuhlah rasa saling percaya diantara pemimpin dan
rakyatnya sehingga menjadi sumber kekuatan bagi bangsa dalam mencapai tujuan
bersama demi Negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Kata kunci:gaya kepemimpinan demokratis, tantangan baru PKn pada level publik
Pendahuluan
Maju mundurnya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemimpinnya
dalam mengelola Negara. Kedudukan seorang pemimpin bagi Indonesia saat ini
menjadi salah satu variable bebas yang begitu penting dalam menentukan proses
pembangunan bangsa (KOMPAS, 6 Mei 2008, hal. 2). Bahkan telah dikemukakan oleh
Confusius pada 500 SM bahwa pada suatu hari Confusius ditanya oleh salah seorang
muridnya tentang syarat-syarat terwjudnya kehidupan bersama yang damai dan
sejahtera. Jawab Confusius, ada tiga syarat, yaitu: keamanan, pangan dan pemimpin
yang baik. Ketika murid tersebut bertanya, “Apabila dikurangi satu syarat, mana yang
harus dikorbankan?” Jawab Confusius, “Keamanan”. Ketika sang murid bertanya lagi,
“Dari dua syarat yang tersisa harus dikorbankan satu lagi, mana yang harus
dikorbankan?”. Jawab sang Guru, “Pangan” (Sulaiman, Z. 2003). Dari hal tersebut
dapat diketahui bahwa kepemimpinan menjadi salah satu factor terpenting yang harus
dimiliki oleh bangsa dalam mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa di
masa mendatang.
Gaya kepemimpinan yang ideal akan mampu menghantarkan rakyat serta
bangsa dan Negara pada tujuannya, sedangkan pemimpin yang tidak ideal hanya akan
menghantarkan bangsa ini pada kegagalan.
8

Sri Wahyuni Tanshzil, M.Pd Adalah Dosen pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS
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Munculnya berbagai masalah kepemimpinan saat ini, memberikan dampak
yang signifikan terhadap bangsa, tidak hanya bidang politik, keamananan, ekonomi,
juga bidang pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu mata
pelajaran yang dirancang untuk membentuk warga Negara yang baik ( to be a good
citizenship) dapat dimaknai sebagai Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan di
persekolahan), juga sebagai citizenship education (Pendidikan Kewarganegaraan di
lingkungan masyarkat). Menurut Cogan (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 10),
Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya didapat di persekolahan akan tetapi
mencakup pengalaman belajar di luar sekolah atau pendidikan nonformal/informal.
Citizenship education atau Pendidikan Kewarganegaraan pada lingkungan
masyarakat, menjadi wahana mencapai terbentuknya warga negara yang diinginkan
atau diharapkan oleh bangsa Indonesia yaitu warga negara yang memiliki karakter
yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berlandaskan Pancasila. Pendidikan
kewarganegaraan pada tataran masyarakat, berfungsi sebagai salah satu program aksi
sosio-kultural yang dapat menggerakan masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama.
Akan tetapi dalam pelaksanaanya, pencapaian tujuan tersebut belum dapat
berjalan secara maksimal, masih banyak masalah yang melanda negeri ini, salah satu
diantaranya yaitu sulitnya menemukan model pemimpinan yang diharapkan bangsa,
yaitu pemimpin yang demokratis berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa
serta Pancasila.
Hal ini seperti apa yang telah diungkapkan oleh Miles Toder (2013) dimana
terdapat beberapa tantangan baru Pendidikan Kewarganegaaran (New challenges for
civic education), yang diklasifikasikan pada tiga level: pertama, level pelajar (student
level), kedua level sekolah (school level ) dan ketiga pada level pemerintahan
(public/government level). Pada level pelajar (student level) beberapa tantangan
diantaranya ialah: a) kurang tertariknya siswa pada PKn (Lack of interest), b)tidak ada
kepercayaan terhadap pemerintah (Mistrus of Government), c) memiliki banyak
harapan (Rising Expectation) dan d) adanya perkembangan social media (Social
Media).
Pada level sekolah (school level) tantangan yang muncul diantaranya ialah : a)
Crowded Curriculum, b) Priorities for national testing, c) Creating positive climate
and open discussion, d) Preparation of administrators to implement. Pada level public
atau pemerintahan (pubic/government level) tantangan baru yang muncul diantaranya
adalah: a) miskin model dari pemangku jabatan (Poor role model), b) kurang
pemahaman akan peran masing-masing (Lack of understanding about their role) dan c)
Mistrust of citizens competence to merit a voice in decision making. Dari pendapat
tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tantangan baru dalam pencapaian tujuan
Pendidikan Kewarganegaraan pada level publik yaitu kurangnya model pemimpin
yang sesuai dengan harapan rakyat. Sehingga berdampak terhadap munculnya
ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Berbagai alasan bagi rakyat Indonesia merasa tidak percaya terhadap
pemimpinnya, diantaranya karena banyak pemimpin bangsa yang berperilaku tidak
sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika bangsa. Hal ini dibuktikan dengan maraknya
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terjadinya konflik (antar etnis, agama,
politis, remaja), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan sebagainya
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(Megawangi, 2004:14). Selain itu, Budimansyah (2011:47) turut memaparkan kondisi
paradoksial bangsa saat ini, seperti tindak kekerasan, pelanggaran lalu lintas,
kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi dengan baju
profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional. Dalam pemberitaan diberbagai
media masa, salah satunya dalam Tribune.com menyatkan bahwa “hingga Juli 2013,
298 Kepala Daerah dari 524 total jumlah kepala daerah di Indonesia (56,87%)
tersangkut masalah korupsi. Baik sebagai saksi, tersangka terdakwa sampai kepada
terpidana korupsi”, banyak terjadi konflik social dimana 104 konflik terjadi dalam
kurun waktu 2012 (kaledoskop-daerah.sindo.com Tahun 2012). Selain itu, data
Kompas (Samani dan Hariyanto, 2011: 4-5) menulis kerusakan moral mencemaskan
sebagai headline yang terpampang di halaman depan. Dalam berita tersebut
disampaikan sebagai ikhtisar hal-hal yang terkait penyelenggara negara berupa fakta:
1) Sepanjang 2004-2011, Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 158 kepala
daerah yang terdiri atas gubernur, bupati dan wali kota tersangkut korupsi. 2)
Sedikitnya 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011. 3) 30
anggota DPR periode 1999-2004 dari 4 parpol terlibat kasus dugaan suap pemilihan
Deputi Gubemur Senior Bank Indonesia. 4) Kasus korupsi terjadi di sejumlah institusi
seperti KPU, Komisi Yudisial, KPPU, Ditjen Pajak, Bank Indonesia, dan BKPM.
Dengan logika berpikir ingin mengemukakan bahwa berbagai masalah serius
yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini – kemiskinan, pengangguran, konflik
SARA, kebodohan, KKN – terutama disebabkan karena absennya pemimpin-pemimpin
yang baik, baik di tingkat nasional mau pun ditingkat local. Dengan kata lain,
kehadiran pemimpin-pemimpin yang baik akan mampu membawa bangsa Indonesia
keluar dari lumpur keterbelakangan dan selanjutnya membawa bangsa Indonesia ke
arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan
Pembahasan
Konsep dan Gaya Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan yang demokratis, merupakan suatu elemen penting yang
dinanti oleh rakya saat ini dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Kartono (1986:
5) menyatakan bahwa Pemimpin adalah „seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan
kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu
mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu,
demi pencapaian satu atau beberapa tujuan‟. Menurut McFarland dalam Danim (2010:
06) kepemimpinan adalah suatu proses dimana pemimpin dilukiskan akan memberi
perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain
dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan‟. Berdasarkan pengertian
tersebut dapat diketahui bahwa sosok pemimpin ialah mereka yang memiliki
kemampuan khusus dalam mempengaruhi semua elemen penting hingga dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Selaian kemampuan khusus yang dimilikinya, pemimpin juga memiliki fungsi
yang melekat pada dirinya sehingga semua komponen yang terlibat akan berjalan
bersama dalam mensukseskan tujuan. Wahjosumidjo (2010: 38) mengungkapkan
bahwa“fungsi kepemimpinan adalah bagian dari tugas utama yang harus
dilaksankan”.Kepemimpinan diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi. Fungsi

750

kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan
kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap
pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu Rivai (2003: 34-35). Secara
operasional lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:
1) “Fungsi instruksi. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang
menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar
keputusan dapat dilaksanakan secara efektif;
2) Fungsi konsultasi. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan,
pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya
berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai
berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap
berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat
dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan;
3) Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan
maupun dalam melaksanakannya;
4) Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan
wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun
tanpa persetujuan dari pimpinan;
5) Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan
bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
(Rivai, 2003:35-36).
Dalam pelaksanaannya, fungsi yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dimulai
dari fungsi intruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi dan
pengendalian, dilaksankan bergantung pada bagaimana gaya yang dianut/ digunakan
oleh pemimpin tersebut. Dalam kajiannya White dan Lippit dalam Ardiansyah (2011)
menyatakan bahwa terdapat beberapa gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan
Otokrasi, Birokratis, Demokrasi, dan Laissez Faire.
Adapun beberapa gaya
kepemimpinan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Gaya kepemimpinan Otokrasi, yaitu gaya seorang pemimpin yang memiliki
kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan
semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Adapun beberapa cirri dari gaya
kepemimpinan ini yaitu Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin, Keputusan
selalu dibuat oleh pemimpin, Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin, Komunikasi
berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan, Pengawasan dilakukan
secara ketat, Tidak ada saran pertimbangan atau pendapat; lebih banyak kritik dari
pada pujian.
2) Gaya kepemimpinan Birokratis, yaitu gaya pemimpin yang pada umumnya
membuat keputusan-keputusan berdasarkan aturan yang ada secara kaku tanpa
adanya fleksibilitas. Ciri-ciri kepemimpinan gaya ini adalah pimpinan
menentukan semua keputusan yang bertalian dengan seluruh pekerjaan dan
meme-rintahkan semua bawahan untuk melaksanakannya, Pemimpin menentukan
semua standar bagaimana bawahan melakukan tugas, adanya sanksi yang jelas
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jika seorang bawahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang
telah ditentukan.
3) Gaya Kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang mampu
mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan
bersama antara pimpinan dan bawahan. Cirri pemimpin dengan gaya ini ialah
Wewenang pemimpin tidak mutlak, pimpinan bersedia melimpahkan sebagian
we-wenang kepada bawahan, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara
pimpinan dan bawahan, komunikasi berlangsung secara timbal balik, baik yang
terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun sesama bawahan, pengawasan
terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan
secara wajar, prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan, banyak
kesempatan bagi bawahan untuk menyam-paikan saran, pertimbangan atau
pendapat, tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan
dari pada intruksi, pimpinan memperhatikan dalam bersikap dan bertindak,
adanya saling percaya, saling meng-hormati.
4) Gaya kepemimpinan Laissez Faire yaitu gaya kepemimpinan yang mendorong
kemampuan anggota untuk mengambil inisiatif. Cirri dari kepemimpinan ini ialah
Bawahan diberikan kelonggaran atau fleksibel dalam melaksanakan tugas-tugas;
bawahan yang telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya diberikan hadiah atau
penghargaan, di samping adanya sanksi-sanksi bagi mereka yang kurang berhasil,
sebagai dorongan; Hubungan antara atasan dan bawahan dalam suasana yang baik
secara umum manajer bertindak cukup baik; Manajer menyampaikan berbagai
peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas atau perintah, dan sebaliknya para
bawahan diberikan kebebasan untuk memberikan pen-dapatannya.
Gaya kepemimpinan otokrasi lebih bersifat otoriter, dimana kekuasaan
disandarkan pada keputusan pemimpin saja dan kurang mampu melibatkan anggota
dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan gaya kepemimpinan birokratis yaitu gaya
kepemimpinan yang dijalankan secara kaku terhadap aturan yang ada, sehingga dalam
menjalankan tugasnya seorang pemimpin tidak dapat bersikap fleksibel. Berikutnya
ialah, gaya kepemimpinan demokratis yang menekankan pada kerjasama serta
keterbukaan antara pemimpin dan yang dipimpin dalam mencapai tujuan bersama,
sehingga semua komponen bersikap dan bertindak dilandasi rasa saling percaya dan
menghormati. Sedangkan gaya kepemimpinan Laissez Faire lebih memberikan
keleluasaan bagi bawahan untuk mengambil inisiatif.
Gaya kepemimpinan demokratis:
menjawab tantangan Pendidikan
Kewargaengaraan (PKn) pada level publik
Gaya kepemimpinan yang diperlukan untuk menjawab semua permasalahan
bangsa saat ini (yang juga menjadi salah satu tantangan baru Pendidikan
Kewargaengaraan pada ranah public (Toder, 2013) haruslah mampu memenuhi
keinginan dan mengakomodasi kepentingan nasional diseluruh wilayah NKRI.
Kemiskinan, kebodohan, KKN dan konflik yang terjadi di beberapa daerah harus
secepatnya ditangani.
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Gaya kepemimpinan demokratis berlandaskan nilai pancasila menjadi pilihan
paling rasional dan paling tepat untuk menjawab semua tantangan di atas. Gaya
kepemimpinan ini haruslah dicirikan dengan pemimpin yang taat terhadap ajar Agama
yang dianutnya. Selain itu, mampu mempengaruhi semua elemen yang terkait dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah. hal ini semakin logis saat Negara kita menganut sistem desentralisasi,
dimana dalam sistem ini, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap
pemerintah daerah dalam rangka pengoptimalan Sumber daya yang dimiliki oleh
masing-masing daerah. Sehingga akan tercipta pemerataan penduduk, yang berdampak
terhadap kenaikan tingkat perekonomian rakyat. Ini berarti akan berkurangnya jumlah
kemiskinan di Indonesia
Pemimpin demokratis melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh
elemen yang berada dalam wilayah tanggunggjawabnya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Adapun objek pengawasannya yaitu terhadap sikap,
tingkah laku, perbuatan atau kegiatan anggota yang dilaksanakan secara wajar sesuai
dengan peraturan yang berlaku,sehingga dengan gaya yang dimilikinya semua
permasalahan yang berkaitan dengan tindakan melawan hokum atau norma serta
tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak terjadi di Negara ini
dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas hingga ke akarnya.
Gaya pemimpin seperti ini memberikan keleluasaan terhadap munculnya suatu
gagasan atau ide yang berasal dari masyarkat (buttom up). Adanya pengakuan akan
perbedaan diantara kita, baik perbedaan ras, suku, agama, budaya, bahasa dan
sebagainya. Sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, sesuai dengna apa yang
dibutuhkan oleh masyakat Indonesia saat ini. Serta dapat meminimalisir terjadinya
konflik yang bernuansa SARA.
Selain itu, gaya kepemimipnan ini memberikan banyak kesempatan bagi
bawahan (rakyat) untuk menyampaikan saran, pertimbangan atau pendapat. Pemimpin
yang demokratis akan senantiasa mengkontrol atas sikap dan tindakan yang ia ambil,
sehingga pada akhirnya akan muncul adanya saling percaya, dan saling menghormati
diantara pemimpin dan rakyatnya beserta seluruh elemen bangsa.
Saat pemimpin sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara ideal
maka rakyatpun akan melihat dan menilai hingga akhirnya akan mengikuti segala halhal baik yang telah dijalankan oleh pemimpinnya. Apabila dikaitkan dengan satu teori
yang terkenal dari Albert Bandura dengan teori pembelajaran sosialnya (social
Learning Theori), dimana salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang
menekankan pada komponen kognitif dari fikiran, pemahaman dan evaluasi (Waruwu,
2010:87). Menurut teorinya sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui
peniruan maupun penyajian, contoh tingkah laku ( modeling ). Dalam lingkungan
berbangsa dan bernegara, peranan Pemimpin beserta jajarannya memainkan peranan
penting sebagai seorang model bagi rakyatnya untuk menirukan tindakan tertentu. teori
ini juga dapat dikenali dengan adanya ciri – ciri teori Pemodelan Bandura, yaitu:
a. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan
b. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain – lain
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c. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan para
pengajar sebagai model
d. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang
positif.
Dalam hal ini, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan
rakyat terhadap model pemimpinnya melalui tingkah laku atau timbal balik baik
berupa perkataan, teladan dan lain-lain. Kemudian rakyat akan meniru atas apa yang
telah dilakukan oleh model pemimpinnya, hingga akhirnya rakyatpun merasakan
kepuasan dan penguatan yang positif. Saat kepuasan dan penguatan positif ini terjadi,
maka akan tumbuh rasa saling percaya diantara pemimpin dan rakyatnya sehingga
menjadi sumber kekuatan dalam mencapai tujuan bersama demi Negara Indonesia
yang adil makmur dan sejahtera.
Simpulan
Dari kajian di atas dapat di ambil beberapa hal yang menjadi kesimpulannya,
yaitu diantaranya:
1. Maju mundurnya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam
mengelola Negara. Pemimpin yang baik akan mampu mengantarkan bangsanya
pada kejayaan, dan sebaliknya pemimpin yang tidak baik hanya akan
mengantarkan bangsanya pada kehancuran.
2. Begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini (dibidang
politik, ekonomi, budaya, bahkan pendidikan) yang dicirikan dengan banyaknya
jumlah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, KKN, konflik SARA. Hal ini
terjadi karena absennya pemimpin-pemimpin yang baik, baik di tingkat nasional
mau pun ditingkat local.
3. Kurannya atau absennya model pemimpin yang baik menjadi salah satu tantangan
baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada level Publik ( Toder, 2013).
4. Gaya kepemimpinan demokratis yang dilandasi nilai Pancasila mampu menjadi
solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Juga mampu menjadi
solusi atas tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.
5. Teradapat beberapa cirri yang membedakan gaya kepemimpinan demokratis yang
berlandaskan Pancasila dengan gaya kepemimpinan lainnya, yaitu diantaranya
adalah: a) pemimpin taat menjalankan agama/kepercayaannya; b) memiliki
kemampuan mempengaruhi semua elemen yang terkait dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan; c) Setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah; d) Pemimpin demokratis melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
seluruh elemen yang berada dalam wilayah tanggunggjawabnya sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. e) Memberikan keleluasaan terhadap
munculnya suatu gagasan atau ide yang berasal dari masyarkat (buttom up); f)
Senantiasa mengkontrol atas sikap dan tindakan yang ia ambil, sehingga pada
akhirnya akan muncul adanya saling percaya, dan saling menghormati diantara
pemimpin dan rakyatnya beserta seluruh elemen bangsa.
6. Saat pemimpin sebagai model bagi rakyatnya mampu menjalankan hak dan
kewajibannya dengan baik, maka rakyatpun beserta seluruh elemen bangsa dan
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Negara akan mengikuti hal tersebut. Dalam kondisi seperti ini akan tumbuhlah
rasa saling percaya diantara pemimpin dan rakyatnya sehingga menjadi sumber
kekuatan dalam mencapai tujuan bersama demi Negara Indonesia yang adil
makmur dan sejahtera.
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CITIZEN POLITICS (POLITIK KEWARGANEGARAAN)
SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU DALAM KAJIAN PKn:
TANTANGAN ANALISIS FILOSOFIK
Oleh,
Drs. Halking, M.Si.9
ABSTRAK
Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
saat ini cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya bidang
kajiannya, salah satunya adalah bidang kajian Citizen Politics atau Politics of
Citizenship (Politik Kewarganegaraan). Citizen Politics atau Politics of Citizenship ini
merupakan perkembangan ilmu lebih lanjut dari disiplin Pendidikan Kewarganegeraan
dan ilmu politik. Perkembangan awal kajian ini tentunya mendapat tantangan dalam
kajiannya terutama analisis filosofiknya baik dari dimensi ontologi, epistemologi,
maupun dari dimensi aksiologinya yang perlu didiskusikan lebih lanjut antarpeminat
kajian ini dalam PKn. Di samping itu, untuk mengembangkan kajian ilmu ini, perlu
dipikirkan lebih lanjut state of the art teori dalam citizen politics dan perangkat
berpikir dalam kajian baru Citizen Politics atau Politics of Citizenship ini.
Kata Kunci: citizen politics, analisis filosofik, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan
state of the art teori dalam citizen politik.
Pendahuluan
Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ada tiga konsep filsafat ilmu yang
menyatakan bahwa ilmu memiliki aspek atau dimensi ontologi, epsitemologi, dan
aksiologi. Secara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau
benda/hal, aspek apa yang dikaji. Epistmologi adalah ilmu tentang bagaimana ontologi
itu dipelajari dan dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat
diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas
ilmu, apa pun bentuknya. Sedangkan pengetahuan adalah apa yang kita peroleh dalam
proses mengetahui
… tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya
(Suriasumantri, 1995: 293).
Pengetahuan tidak berbicara mengenai aspek ontologis, epistemologis, dan
aksiologis suatu objek. Pengetahuan relatif bercerai berai sementara ilmu relatif
tersusun secara teratur. Ilmu dapat menambah pengetahuan, sementara pengetahuan
disistematisasikan oleh ilmu.
Telaah filsafat ilmu yang menyatakan bahwa ilmu memiliki dimensi atau
landasan ontologi, epsitemologi, dan aksiologi.Telaah secara filsafat yang ingin
menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai hakikat ilmu sebagai dimensi atau
landasan ontologi mengenai hakikat ilmu adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut. Berikut pertanyaan kelompok bagian pertama yang merupakan dimensi atau
landasan ontologi mengenai hakikat ilmu. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana
wujud yang hakiki dai objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan
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daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan
pengetahuan? Selanjutnya telaah secara filsafat yang ingin menjawab pertanyaan yang
diajukan mengenai: bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan
yang ilmu? Bagamana prosedurnya? Ha -hal apa yang harus diperhatikan agar kita
mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri?
Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantyu kita dalam mendapatkan
pengetahuan yang berupa ilmu? Semua pertanyaan kelompok bagian kedua ini
merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan landasan epistemologi. Kemudian
pertanyaan kelompok bagian ketiga yang merupakan pertanyaan aksiologi adalah
sebagai berikut. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan?
Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?
Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode
ilmiah dengan norma-norma moral/profesional? (Budimansyah dan Suryadi. 2008: 18).
Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini cukup
menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya bidang kajiannya.
Perkembangan bidang kajian PKn saat ini di Indonesia misalnya berkembangnya
kajian Sosiologi Kewarganegaraan (Sociology of Citizenship) yang dipelopori oleh
Guru Besar PKn UPI yaitu Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., kemudian juga
berkembangnya Ilmu Komunikasi dalam PKn yang dipelopori oleh Guru Besar PKn
UPI juga yaitu Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si. Mengacu pada perkembangan kajian
PKn seperti di atas, yang dikembangkan di Prodi PKn UPI, maka di Universitas Negeri
Medan mencoba untuk mengikuti jejak Prodi PKn UPI untuk mengembangkan kajian
ilmu dalam PKn. Prodi PPKn Universitas Negeri Medan mencoba untuk
mengembangkan beberapa kajian dalam PKn misalnya Perilaku Kewarganegaraan,
Budaya Kewarganegaraan, Politik Kewarganegaraan, dan sebagainya.
Tulisan ini mencoba untuk mengkaji politik kewarganegaraan (Citizen Politics
atau Politics of Citizenchip) yang merupakan perkembangan ilmu lebih lanjut dari
disiplin Pendidikan Kewarganegeraan dengan disiplin ilmu politik. Perkembangan
awal kajian ini tentunya mendapat tantangan dalam kajiannya terutama dalam analisis
filosofiknya. Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang
perkembangan kajian baru ini dalam PKn. Untuk itu, tulisan awal ini akan mencoba
menelusuri bagaimana kajian filosofiknya dalam dimensi atau landasan ontologi,
epistemologi, dan aksiologinya? Kemudian akan dijelaskan apa saja tantangan dalam
kajian baru PKn ini dalam pengembangan kajiannya?
Pembahasan
A. Analisis Filosofik Kajian Citizen Politics
1. Dimensi atau Landasan Ontologi Citizen Politics
Sebelum kita kaji lebih lanjut dimensi ontologi Citizen Politics (Politik
Kewarganegaraan) terlebih dahulu kita kaji dimensi ontologi Ilmu
Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan serta ilmu politik. Hal ini
dimaksudkan menelusuri akar kajian ilmu yang relatif baru ini sebagai pengembangan
lebih lanjut antara dua bidang ilmu yang saling berinteraksi yaitu antara Ilmu
Kewargenaraan/Pendidikan Kewargengaraan dengan ilmu politik.
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Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi yakni
objek telaah dan objek pengembangan (Winataputra dalam Budimansyah dan Suryadi,
2008: 19). Lebih lanjut dijelaskan objek telaah adalah keseluruhan aspek idiil,
instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan
eksternal mendukung sistem kurikulum di sekolah dan diluar sekolah, serta format
gerakan sosio-kultural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan objek pengembangan
atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik,
yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan
kewajiban warganegara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik
guna mencapai kualitas warganegara yang “cerdas dan baik”, dalam arti demokratis,
relegius dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Kemudian secara ontologis, ilmu politik juga mempunyai objek-objek kajian
yang spesifik. Menurut Miriam Budiardjo (2008: 14) menyebutkan sekurangkurangnya ada lima objek ontologis ilmu politik, yaitu: negara (state), kekuasaan
(power) pengambilan keputusan (decision-making), kebijakan publik (public policy),
dan distribusi dan aloksasi (distribution and allocation). Berikut ini penulis uraikan
objek kajian dan pembidangan ilmu politik menurut pada pakar ilmu poliltik yang
berkembang saat ini.
Sudah sejak lama dilakukan usaha untuk mengadakan pembagian ilmu politik
atau pokok-pokok bahasan tertentu oleh para ahli ilmu politik dan telah menghasilkan
berbagai konsep pembidangan dalam pengajaran ilmu politik. Pembidangan itu berasal
dari pendapat perseorangan maupun dari hasil penelitian suatu perhimpunan ahli ilmu
politik.
Pada tahun 1950 Unesco dalam terbitannya yang berjudul Contemporery
Political Science, membagi dalam empat bidang sebagi berikut.
a. Teori Politik (Political Theory)
1. Teori Politik (political Theory)
2. Sejarah Perkembangan Ide-ide Politik (History of Political Ideas)
b. Lembaga Politik (Political Institutions)
1. Undang-Undang Dasar (The Constitutions)
2. Pemerintahan Nasional (National Government)
3. Pemerintah Daerah dan Lokal (Regional and Local Govern-ment)
4. Administrasi Publik (Public Administration)
5. Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintah (Economic and Social
Function of Government)
6. Perbandingan Lembaga-lembaga Politik (Comparative Poli-tical
Institutions)
c. Partai-Partai, Golongan-golongan, dan Pendapat Umum (Parties, Groups, and
Public Opinion)
1. Partai-partai Politik (Political Parties)
2. Golongan-golongan (Groups)
3. Partisipasi Warga Negara dalam Pemerintahan dan Administrasi
(Partcipation of the Citizen into the Government and the Administration)
4. Pendapat Umum (Public Opinion).
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d. Hubungan Internasional (International Relation)
1. Politik Internasional (International Politics)
2. Organisasi-organisasi dan Administrasi International (International
Organization and Administration)
3. Hukum International (International Law).
International Commettee for Social Sciences Documentation bekerja sama
dengan International Political Science Association (IPSA) dalam melakukan
pencatatan tentang buku dan karangan ilmu politik yang terbit di seluruh dunia.
Hasilnya adalah berupa skema klasifikasi dalam daftar kepustakaan internasional ilmu
politik sebagai berikut.
1. Political Science: (a) General Studies; (b) Teaching; (c) Research, Methods,
and Current Trends; (d) Congresses, Symposia, Associations; (e) Works of
Reference; and (f) Bibliographies.
2. Political Thought
a. Political Ideas: (1) General Studies; (2) Political Ideas: Antiqueity; (3)
Political Ideas: Middle Ages; (4) Political Ideas: 16th Century; (5)
Political Ideas: 17th Century; (6) Political Ideas: 18th Century; (7)
Political Ideas: 19th Century; and (8) Political Ideas: Contemporery
Period
b. Ideological Foundation of Political System: (1) General Studies (2)
Democracy (3) Socialism (4) Marxism, Bolshevism, Communism (5)
Nationalism (6) Imperialism and (7) Other Ideological Foundations.
3. Government and Public Administration
a. The State: (1) General Studies; and (2) State Structure, Federalism
(General Studies and Local Studies)
b. Political Systems: (1) General Studies; (2) National Studies; and (3)
Comparative Studies
c. Political Systems: The Power: (1) Executive; (2) Legislative; (3) Judiciary;
and (4) Relations between the Power
d. Political Systems: Freedom and Civil Rights
e. Economic and Social functions of Government
f. Instruments of Governmental Power
g. Local Government
h. Administration of Non-Autonomous Territories
4. Governmental Process
a. Political Influences and Trends: (1) Political Parties; (2) Pressure Groups;
and (3) National Minorities and Racial Factors
b. Public Opinion: (1) Ideologies; (2) Propaganda; (3) Information
Techniques; (4) Freedom of Information; and (5) Public Opinion and
Politics
c. Political Behaviour: (1) General Studies [Political Attitudes and Voting
Behaviour]; (2) Political Leadership, Elites; (3) Statesmen; (4) Intelectuals
and Politics; (5) Women and Politics; (6) Youth and Politics; and (7)
Elections: Studies by Countries.
5. International Relation
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a. International Organization and Administration: (1) General Studies; (2)
Legal Framework; (3) International Community; (4) The United Nations;
(5) The United Nations Specialized Agencies; (6) The Tasks of The
International Organization; (7) Other Governmental Organization; and (8)
Nongovernmental Organization
b. International Politics: (1) Foreign Policy (2) History of International
Relations; (3) States in International Affairs; and (4) Problems of
International Relations
6. Area Studies: (a) Africa; (b) America ;(c) Asia; (d) Europe; (e) Middle East; (f)
Pasific; etc.
Dari gambaran ruang lingkup ilmu politik di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa ruang lingkup ilmu politik meliputi bidang-bidang permasalahan sebagai
berikut (Halking dan Mukmin, 2014: 49).
1) Teori Politik
 Teori Politik (dari Barat maupun Timur)
 Sejarah Perkembangan Ide-ide Politik (dari Barat maupun Timur)
2) Suprastruktur Politik (Struktur-struktur Pemerintah)
 Konstitusi
 Pemerintah Nasional dan Birokrasi
 Pemerintah Daerah dan Lokal / Desa
 Fungsi Sosial dan Ekonomi Pemerintah
 Perbandingan Struktur-struktur Pemerintah
3) Infrastruktur Politik (Struktur-struktur Politik Masyarakat)
 Kebudayaan Politik Politik dan Sosialisasi Politik
 Kelompok-kelompok Kepentingan dan Partai Politik
 Partisipasi dan Perilaku Politik Warga Negara
 Komunikasi Politik dan Media Komunikasi Politik
 Perbandingan Struktur-struktur Politik Masyarakat
4) Hubungan Internasional
 Politik Internasional
 Organisasi dan Administrasi Internasional
 Hukum Internasional
 Studi Wilayah
5) Proses, Perubahan, dan Perkembangan Politik
 Konflik dan Proses Politik
 Kebijakan Publik
 Opini Publik, Voting, dan Pemilu
 Politik di Negara Berkembang
 Perubahan Politik
 Perkembangan Politik
 Pembangunan Politik
Berbagai konsep dalam pembidangan objek kajian dalam bidang ilmu
termasuk ilmu politik tidak selalu sama tingkat abstraksinya. Ada konsep yang
mencakup banyak fakta, ada pula konsep-konsep khusus yang cakupan faktanya
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terbatas. Konsep-konsep dalam ilmu sosial banyak yang berkategori sebagai konsep
tingkat abstraksinya tinggi. Hal ini membawa risiko, karena semakin tinggi tingkat
abstraksi akan terkesan semakin kabur artinya bahkan makin kehidlangan artinya
sebagai simboll karena tidak mudah mengoperasionalisasikannya ke tingkat
pengamatan empirik. Hal ini menuntut kemampuan pemahaman bukan sekedar
penglihatan. Kecenderungan ini memang sangat sulit dihindarkan dalam ilmu sosial,
mengingat realitas yang dipelajarinya memang tidak selalu kasat mata (bisa dilihat).
Kita telah melihat di atas, betapa bidang kajian ilmu politik sangat luas
cakupannya. Dan bila kita memperlakukan politik sebagai konsep, terlihatlah betapa
tinggi tingkat abstraksinya sehingga di dalamnya terdapat konsep-konsep baru yang
lebih khusus.
Bila kita lihat kembali ringkasan perkembangan ilmu politik, tampaknya dapat
dikemukakan bahwa realitas yang disebut politik adalah aspek tertentu dalam
kehidupan bersama manusia, yaitu semua kegiatan untuk membentuk dan
melaksanakan tujuan bersama berbagai usaha individu maupun kelompok untuk
mempengaruhinya. Usaha individu dan kelompok ini terutama didasarkan dan
ditujukan untuk kekuasaan dan kepentingan-kepentingan maupun nilai-nilai tertentu
yang diyakini, sehingga melibatkannya pada berbagai bentuk kerja sama, persaingan
maupun konflik dengan pihak lain. Karena itu, realitas politik sebenarnya dapat
dimengerti melalui pemahaman beberapa dimensi ontologis ilmu politik. Menurut
Priyatomoko (1990: 13-23) ada tiga dimensi pokok ontologis ilmu politik yaitu
dimensi ethico-normatif atau dimensi gagasan, dimensi riel-empirik atau dimensi
kekuatan, dan dimensi kelembagaan. Berdasarkan dimensi inilah, penulis mencoba
mengadaptasinya untuk mengembangkan kajian dalam Citizen Politics. Hal ini perlu
didiskusikan lebih lancut antarpeminat kajian PKn agar kajian ilmu ini di Indonesia
bisa berkembang lebih maju.
Berdasarkan penjelasan di atas, kajian Citizen Politics dapat dikembangkan
dari dua disiplin ilmu PKn dan Ilmu Politik yang menyangkut status, hak, dan
kewajiban warganegara, untuk mewujudkan atau mencapai kualitas warganegara yang
“cerdas dan baik”, dalam arti demokratis, relegius dan berkeadaban dalam konteks
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diarahkan untuk mencapai
kompetensi civic knowledge, civic skills, dan civic disposition.
Acuan utama dimensi atau landasan ontologi Citizen Politics yang
dikemukakan di sini, seperti apa yang disampaikan oleh Russell J. Dalton dalam
tulisannya yang berjudul Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in
Advanced Industrial Democracies, 5th Edition, yang diterbitkan tahun 2008 di
University of California, Irvine Amerika Serikat. Secara rinci yang disampaikan dalam
buku ini adalah sebagai berikut.
Introduction
The Comparative Study of Public Opinion
The Choice of Nations
A New Style of Citizen Politics
Suggested Readings
Notes
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PART ONE: POLITICS AND THE PUBLIC
2. The Nature of Mass Beliefs
The Supercitizen
The Unsophisticated Citizen
Elitist Theory of Democracy
Political Sophistication Reconsidered
Politics and the Public
Suggested Readings
Notes
3. How We Participate
The Modes of Participation
Voting
Campaign Activity
Direct Contacting
Communal Activity
Protest and Contentious Action
Wired Activism
Changing Publics and Political Participation
Suggested Readings
Notes
4. Who Participates
The Civic Voluntarism Model
Who Votes?
Campaign Activity
Direct Contacting
Communal Activity
Who Protests?
Internet Activism
Comparing the Correlates of Different Activities
Participation and Contemporary Democracies
Suggested Readings
Notes
PART TWO: POLITICAL ORIENTATIONS
5. Values in Change
The Nature of Value Change
The Distribution of Values
Modeling the Process of Value Change
The Consequences of Value Change
Value Change and Value Stability
Suggested Readings
Notes
6. Issues and Ideological Orientations
Domestic Policy Opinions
Foreign Policy Opinions
Left/Right Orientations
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Public Opinion and Political Change
Suggested Readings Notes
PART THREE: THE ELECTORAL CONNECTION
7. Elections and Political Parties
An Overview of Four Party Systems
The History of Party Systems
The Structure of Political Alignments
Contemporary Party Systems
Suggested Readings
Notes
8. The Social Bases of Party Support
The Social Group Model of Voting
Social Class and the Vote
Religion and the Vote
Other Social Group Differences
New Politics and the Vote
The Transformation of Social Cleavages
Suggested Readings
Notes
9. Partisanship and Electoral Behavior
A Sociopsychological Model of Voting
Partisan Attitudes
The Impact of Partisanship
Partisan Dealignment
The Consequences of Dealignment
The Causes of Dealignment
Politics in a Dealigned Era
Suggested Readings
Notes
10. Attitudes and Electoral Behavior
Principles of Issue Voting
Position Issues and the Vote
Performance Issues and the Vote
Candidate Images and the Vote
The End of the Causal Funnel
One Electorate, or Many?
Citizen Politics and Voting Behavior
Suggested Readings
Notes
11. Political Representation
Collective Correspondence
Dyadic Correspondence
The Party Government Model
Patterns of Political Representation
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Suggested Readings
Notes
PART FOUR: DEMOCRACY AND THE FUTURE
12. Citizens and the Democratic Process
Different Aspects of Political Support
Declining Confidence in Authorities
Views of Political Institutions
Support for a Democratic Regime
Community Support
Dissatisfied Democrats
Suggested Readings
Notes
Selanjutnya bila kita cermati focus kajian Citizen Politics yang disampaikan
oleh Alejandra Castaneda dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Citizenship of
Mexican Migrans yang diterbitkan oleh LFB Scholarly Publishing LLC, New York,
tahun 2006; lebih fokus kajian pada buruh migrant. Selanjutnya bila dilihat dari tulisan
The Politics of Citizenship in Germany Ethnicity, Utility and Nationalism oleh Eli
Nathans, yang diterbitkan tahun 2004 yang diterbitkan di New York, NY 10010, USA;
buku ini lebih fokus kajian pada The Common Good, State Power, and Local Rights,
serta Citizenship Policy as a Political Weapon.
Selanjutnya dalam tulisan Majda El Muhtaj (Kepala Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Univ. Negeri Medan (Pusham Unimed) dalam Seminar Nasional yang
bertajuk DIASPORA & DWI KEWARGANEGARAAN DALAM PERPSPEKTIF
HAM memberikan catatan bahwa dalam kaitan kajian dengan warga Negara Indonesia
yang berstatus diaspora dapat dilihat sebagai berikut,
 Konseptualisasi status kebangsaan atau kewarganegaraan dalam instrumen HAM
internasional semata-mata menegaskan obligasi negara dalam lingkup teritorinya;
 Obligasi negara dalam hukum HAM internasional menyangkut status kebangsaan
dan kewarganegaraan mensyaratkan negara memiliki kebijakan dan hukum
domestik yang mengacu pada standar HAM internasional;
 Ketentuan Pasal 13 DUHAM berkorelasi dengan ketentuan Pasal 14 sehingga frasa
freedom of movement harus dibaca sebagai kehendak individual yang wajib
dilindungi oleh hukum HAM internasional dalam kaitannya dengan pencarian
suaka (seeking of asylum). Begitupun, obligasi negara dituntut untuk memastikan
adanya persekusi terhadap individu dan menghindari prosekusi;
 Perubahan terma kebangsaan menjadi warga negara, sebagaimana diadopsi dalam
ketentuan Pasal 24 dan 25 ICCPR mencerminkan politik hukum konstitusi modern
yang demokratis dan melanggengkan terjaminnya realisasi political rights;
 Begitupun, dalam perkembangan kini, aras dan arus globalisasi sangat berimplikasi
pada realitas global citizenship;
 Realitas global citizenship meniscayakan babak baru munculnya beyond
citizenship, corporate citizenship, global marriage, dual citizenship, plural
citizenship, multiple citizenship, political diasporas, stakeholder citizenship, dan
lain-lain;
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 Politik hukum kewarganegaraan Amerika Serikat mengalami perubahan
fundamental dengan mengadopsi Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat
bertajuk Equal Protection, Due Process, Citizenship for All diratifikasi 1861.
 India menetapkan kebijakan Overseas Citizen of India (OCI) dan Person of Indian
Origin (PIO) yang sekalipun tidak mengadopsi dual citizenship , tetapi program ini
memungkinkan terakomodasinya jejaring diaspora India di dunia.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian yang
fokus kajiannya Warga Negara yang berkitan kehidupan Negara dan bangsa baik yang
berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri yang dikaji dalam tiga
dimensi.
1 Dimensi Perilaku Politik dan Penanganan Warga Negara yang berada di Luar
Negeri
2 Dimensi Perilaku Politik dan Penanganan Warga Negara yang berada di Dalam
Negeri
3 Dimensi Kelembagaan Formal Negara
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar/skema berikut ini.
Gambar: Skema Tiga Dimensi Kajian Politik Kewarganegaraan (Citizen Politics)

PEKERJA IMIGRAN,
DIASPORA, DLL.

KELEMBAGAAN
NEGARA

WARGA
NEGARA

Perilaku Politik dan Penanganan Warga Negara
yang berada di Luar Negeri

KEPUTUSAN POLITIK/
KEBIJAKAN
PEMERINTAH

BIROKRASI

1
PERLINDUNGAN,
KESEJAHTERAAN, DAN
KECERDASAN
(SMART AND GOOD
CITIZENSHIP)

3

Sumber:
Adaptasi dari Halking dan Mukmin. 2015. Buku Ajar Memahami Ilmu Politik.
Medan: FIS Unimed, hal. 51.

2
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Keterangan:
1 Dimensi Perilaku Politik dan Penanganan Warga Negara yang berada di Luar
Negeri
2 Dimensi Perilaku Politik dan Penanganan Warga Negara yang berada di
Dalam Negeri
3 Dimensi Kelembagaan Formal Negara
2. Dimensi atau Landasan Epistemologi Citizen Politics
Secara sederhana, epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam
membangun suatu ilmu, seorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain
yang mempengaruhi pemikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebelum kita kaji
lebih lanjut dimensi epistemologi Citizen Politics (Politik Kewarganegaraan) terlebih
dahulu kita kaji dimensi epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan serta ilmu politik.
Jika ontologi Pendidikan Kewarganegaran terpusat pada ontologi yang berdimensi
objek telaah dan objek pengembangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka
epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan
metodologi pengembangan (Budimansyah dan Suryadi. 2008: 22). Lebih lanjut beliau
menjelaskan bahwa metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan
baru melalui: (1) metode penelitian kuantitatif yang memfokuskan proses pengukuran
dan generaliasai untuk mendukung proses konseptualisasi, dan (2) metode penelitian
kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman holistic terhadap fenomena alamiah
untuk mendapatkan paradigm pedagogis dan rekayasa kurikuler yang relevan guna
mengembangkan aspekaspek sosio-psikologis peserta didik, dengan cara
mengorfanisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan.
Dalam ilmu politik, epistemoligi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep
pendekatan. Arti dari pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang
melihat suatu permasalahan. Berbicara mengenai pendekatan maka kita berada dalam
kerangka epistemologi ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ada
tiga pendekatan besar dalam ilmu politik, yaitu tradisional, behavioral, dan postbehavioral. Ketiga pendekatan tersebut sesungguhnya lebih tertuju kepada aspek
historis perkembanan ilmu politik daripada member suatu penjelasan yang lebih
spesifik mengenai bagaimana kita memhampiri suatu fenomena politik.
Di dalam ilmu politik, sekurang-kurangnya menurut David E. Apter (1985),
terdapat enam pendekatan dalam memahami fenomena politik. Keenam pendekatan
tersebut masing-masing memiliki pendukung dan karakteristik khas. Keenam
pendekatan tersebut adalah filsafat politik, institusionlisme, behavioralisme,
pluralisme, strukturalisme, dan developmentalisme.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikembangkan landasan epistemoligi
dalam kajian Citizen Politics adalah dapat dilakukan dalam pengembangan ilmu ini
dengan metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif yang
disesuaikan dengan pendekatan dalam kajian ilmu politik. Citizen Politics yang
menggunakan pendektan filsafat politik dan institusionlisme dapat diteliti dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Citizen Politics yang
menggunakan pendekatan behavioralisme, pluralisme, strukturalisme, dan
developmentalisme dapat dikaji dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.
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Hal ini pun perlu didiskusikan lebih lancut antarpeminat kajian PKn agar kajian ilmu
ini di Indonesia bisa berkembang lebih maju.
3. Dimensi atau Landasan Aksologi Citizen Politics
Aksiologi adalah guna dari suatu ilmu atau untuk apa ilmu itu nantinya.
Aksiologi ilmu politik adalah untuk memberi jalan atau cara yang lebih baik dalam hal
bernegosiasi kepentingan antarkelompok dalam masyarakat. Sebelum kita membahas
lebih lanjut dimensi atau landasan aksologi Citizen Politics terlebih dahulu kita kita
kaji aksilogi Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Politik, kemudian baru dijelaskan
aksiologi Citizen Politics.
Yang dipandang sebagai aspek aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan adalah
berbagai manfaat dari hasil penelitian, hasil pengembangan, dan /atau hasil penelitian
dan pengembangan dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pencapaian kepentingan untuk dunia pendidikan, khususnya untuk dunia persekolahan
dan pendidikan tenaga kependidikan. Salah satu contoh penting manfaat tersebut
adalah dikembangkannya berbagai model pembelajaran nilai yang merupakan salah
satu misi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran nilai merupakan
model utama dalam mengembangkan warganegara yang demokratis dan
bertanggunggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai
Pancasila (Budimansyah dan Suryadi. 2008: 24).Sedangkan dalam Ilmu politik
(menurut Aritoteles) bertujuan untuk membahagiakan hidup manusia yang tinggal
dalam wilayah yang sama. Upaya menerjemahkan kebahagiaan lewat politik seperti
yang dimaksud oleh Aristoteles tersebut, dapat dipenuhi lewat pemilihan karier. Lewat
karier-karier yang tersedia dalam ilmu politik, seorang alumni ilmu politik mampu
mencapai tujuan ilmu politik.
Karier dalam ilmu politik sangat banyak. Menurut Mark Rowth (dalam Basri,
2011: 26) menyebutkan karier dalam ilmu politik mencakup bidang pelayanan publik
(public service), pengajaran (teaching), hukum (law), dan menejemen nonprofit
(nonprofit management). Selanjutnya menurut J.G. Ferguson, karier dalam bidang
politik bagi lulusan ilmu politik adalah duta besar, pekerja kampanye, menajer kota,
pejabat federal dan pejabat negara, pejabat luar negeri, pengumpul dana, penafsir dan
penerjemah, pengacara dan hakim, pelobi, penulis dan kolumnis politik, reporter
politik, ilmuwan politik, penulis pidato politik, konsultan politik atau marketing
politik, pejabat daerah dan wilayah, serta perencana regional dan perkotaan (dalam
Basri, 2011: 26).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa landasan aksiologi dalam
kajian Citizen Politics adalah dapat dilakukan dalam pengembangan ilmu ini dengan
metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif yang disesuaikan
dengan pendekatan dalam kajian ilmu politik. Citizen Politics yang menggunakan
pendektan filsafat politik dan institusionlisme dapat diteliti dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Sedangkan Citizen Politics yang menggunakan
pendekatan behavioralisme, pluralisme, strukturalisme, dan developmentalisme dapat
dikaji dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hal ini pun perlu
didiskusikan lebih lancut antarpeminat kajian PKn agar kajian ilmu ini di Indonesia
bisa berkembang lebih maju.
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B. Tantang dalam Mengembangkan Kajian Citizen Politics
Untuk mengembangkan kajian Citizen Politics ini perlu dipikirkan dan dikaji
bersama seperti apa yang disampaikan oleh Surbakti (2010: xi-xxvi). Anatomi teori
sosial yang disampaikan itu bisa jadi acuan dalam mengembangakan teori dalam kajian
Citizen Politics. Ada empat belas aspek yang perlu diperhatikan dalam
mengembangkan teori sosial atau mengkaji anatomi teori, termasuk dalam
engembangkan teori dalam Citizen Politics ini yaitu sebagai berikut.
1. Konteks sosial yang melatarbelakangi teori
2. Realitas sosial yang melahirkan teori
3. Pengaruh pemikiran dan/atau teori
4. Latar belakang pribadi dan sosial teoritisi
5. Pertanyaan yang diajukan
6. Jenis penjelasan
7. Kata kunci dan preposisi
8. Jenis realitas sosial
9. Lingkup realitas sosial
10. Siapa aktor otonomi
11. Lokus penjelasan yang otonom
12. Asumsi tentang individu dan masyarakat
13. Metodologi yang digunakan
14. Bias nilai, kekpentingan ekonomi, dan politik
Karena keterbatasan waktu dalam menuliskan artikel ini, untuk lebih jelasnya
silahkan baca lebih lanjut tulisan Surbakti, Ramlan (2010). Pendahuluan (Anatomi dan
State of the Arts Teori Sosial. Dalam Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal. 2010.
Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial. Malang dan Yogyakarta: Aditya Media
Publishing.
Kemudian tantangan berikutnya adalah menyiapkan perangkat berpikir dalam
mengembangkan kajian Citizen Politics ini seperti apa yang dijelaskan oleh Surbakti
(2010: xxvii-xxvii) sebagai berikut.
1. Perangkat yang pertama, harus menyiapkan perangkat perangkat brpikir empat
belas Anatomi dan State of the Arts Teori sebagaimana dijelaskan di atas; alat
untuk menelusuri secara kritis dan bahkan kriteria melakukan pemetaan teoritis
atas State of the Arts Teori State of the Arts Teori.
2. Perangkat yang kedua, selain yang disebutkan di atas, yang diperlukan adalah alat
analisis seperti klasifikasi dan perbandingan. Untuk melakukan klasifikasi terhadap
suatu realitas kewarganegaraan yang kompleks diperlukan satu atau lebih criteria
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Klsifikasi yang tajam harus memenuhi
dua syarat, yaitu mutually exclusive dan exhaustive.
3. Perangkat yang ketiga, adalah pedoman mencari dan menuliskan berita oleh
wartawan, yaitu 6 W dan 1 H, yaitu Who =siapa; What = melakukan apa; When =
kapan dilakukan; Where = di mana dilakukan; Whith Whom = dengan sipa
dilakukan; How = bagaimana dilakukan; dan Why = mengapa dilakukan.
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Simpulan
Perkembangan kajian Citizen Politics atau Politics of Citizenship (Politik
Kewarganegaraan) cukup memberi peluang bagi yang ingin mengembangkan lebih
lanjut kajian dalam baru dalam PKn ini. Untuk mengembangkannya tentunya harus
menghadapi berbagai tantangan dalam kajiannya terutama analisis filosofiknya baik
dari dimensi ontologi, epistemologi, maupun dari dimensi aksiologinya. Kemudian
juga perlu mengkaji lebih lanjut dari state of the art teori dalam citizen politics dan
perangkat berpikir dalam kajian baru Citizen Politics atau Politics of Citizenship ini.
Untuk itu diperlukan didiskusi lebih lanjut antar peminat kajian ini dalam PKn.
Salah satu urgensinya dari AP3KnI ini adalah mempertemukan antarpeminat dalam
kajian PKn agar perkembangan PKn ke depan bisa lebih maju.
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ESENSI SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PAJAK SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MEMBAYAR
PAJAK DI PROVINSI JAWA BARAT
Oleh :
Prayoga Bestari, M.Si.10
Abstrak
Hampir tidak ada satu negarapun yang tidak mengenakan pajak bagi warga negaranya
maupun bagi bukan warga negaranya. Artinya sektor pajak masih menduduki peranan
yang sangat penting bagi suatu negara, terapalagi untuk posisi negara berkembang
seperti Indonesia. Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sector pajak
sudah sangat banyak, tetapi epektivitas upaya dimaksud seringkali belum dipahami
dengan seksama oleh warga negara. Hal ini menggelitik penulis untuk meneliti tentang
sosialisasi pajak pada tahun 2014 dan akhirnya dari penelitian tersebut penulis
membuat artikel ini. Terdapat dua latarbelakang yang mengilhami penulisan judul
artikel ini : 1) Masih rendahnya pemahaman warga negara dalam membayar pajak; 2)
Rendahnya pengetahuan warga negara terkait dengan hal ihwal tentang pajak berikut
mekanisme pembayaran pajak.
Dengan demikian permasalahan tersebut perlu disikapi dengan perubahan paradigm
pada reinventing government yang menerapkan prinsip costumer driven government,
dimana tidak ada lagi hubungan patron-client antara masyarakat dan birokrasi.
Kata Kunci : Sosialisasi, Pajak, Pelayanan Publik.
Pendahuluan
Mensikapi tentang sosialisasi kebijakan publik merupakan salah satu bentuk
dan dinilai sebagai jantung atau paru-parunya pelayanan publik, karena walau
bagaimanapun hebatnya suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa tanpa diikuti oleh
sosialisasi yang optimal.
Hingga saat ini sebagaimana disebutkan dalam bagian awal bahwa pemahaman
warga negara tentang pajak masih rendah. Rendahnya pemahaman warga negara
tersebut bisa disebabkan oleh beberapa factor. Diantaranya paling tidak disebabkan
oleh 4 (empat) hal yang paling utama : 1) tidak adanya niat dari warga negara sendiri
untuk membayar pajak; 2) lunturnya kepercayaan warga negara kepada pemerintah
dikarenakan proses dan hasil pajak banyak yang disalahgunakan/dikorupsi; 3)
kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pembayaran pajak itu sendiri; 4) kurang
optimalnya upaya pelayanan pajak dari pihak pemerintah kepada warga negara
(pemerintah kurang jemput bola).
Setelah dikaji lebih meluas, ternyata hal ini sama pula di dengan pelayanan
publik lainnya, seperti sector perizinan, retribusi dll. Maka dengan demikian sosialisasi
kebijakan publik harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Hal seperti ini
sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum
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penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyempurnaan dari keputusan menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995 tentang pedoman tata laksana
pelayanan umum, bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendisendi pelayanan prima yaitu; (1) Kesederhanan; (2) Kejelasan dan kepastian; (3)
Keamanan; (4) Keterbukaan; (5) Efisien dan Ekonomis; (6) Keadilan yang
merata; (7) Ketepatan waktu.
Mengapa sendi-sendi palayanan di atas ini menjadi sesuatu hal yang
fundamental dalam pelayanan pajak? Karena negara kita hingga saat ini tidak bisa
mengelak bahwa pendapatan negara yang paling besar hanya mengandalkan pada
sector pajak. Padahal sektor migas maupun non migas dan sector lainnya apabila
dioptimalkan sebenarnya akan bisa mengalahkan sector pajak. Dengan demikian kita
bisa cermati bahwa sektor pajak ini menjadi sandaran/pilar utama untuk pembangunan
negara. Maka disadari atau tidak apabila faktanya seperti ini maka negara sangat
mengandalkan pada kemampuan dan kesadaran warga negara untuk membayar pajak.
Katakanlah pendidikan gratis, kesehatan gratis, tunjangan untuk pensiunan
PNS, fasilitas jalan umum yang mulus dan lain sebagainya yang pembangunannya
berasal dari sektor pajak, tidak akan pernah bisa tercapai apabila pajaknya itu sendiri
tidak bisa terkumpul sesuai target yang diharapkan. Tulisan kali ini mencoba menilik
dasi sisi apa pentingnya sosialisasi mengenai kebijakan pelayanan pajak khususnya di
Provinsi Jawa Barat. Salah satu kesimpulan dalam penelitian dari Prayoga Bestari dkk.
yang berjudul “Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Kualitas Pelayanan Publik
Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat” Tahun 2014: bahwa kebijakan otonomi
daerah saat ini dilihat dari aspek pelayanan publik masih belum efektif dan belum
efisien. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kendala yang dihadapi dilapangan
dimana masyarakat sebagai pengguna masih terdapat keluhan-keluhan dalam
pelayanan. Diantara keluhan-keluhan yang dominan muncul adalah (1) aparatur
pemerintah daerah masih menunjukan adanya budaya ingin dilayani dan bukan
melayani; (2) kurang memberikan kemudahan-kemudahan, kenyamanan pada
pelanggan; (3) masih ditemukan proses pelayanan yang tidak tertib dan kurang lancar.
Dengan demikian hingga saat ini pemerintah daerah khususnya masih jauh
daru upaya menjemput bola dalam upaya menggiatkan pendapatan di sektor pajak,
karena saat ini masih banyak prinsip dari aparatur yang masih mengharap dilayani dan
bukan melayani masyarakat. Tidaklah salah kalau mereka para aparatur beranggapan
bahwa warga negara berkewajiban membayar pajak (upeti) pada aparatur pemerintah.
Ini sebuah cermin bahwa hingga kini budaya feodalisme masih belum bisa
ditinggalkan dalam diri bangsa kita.
Pembahasan
Masalah Sosialisasi Kebijakan
Inti dari sebuah sosialisasi adalah komunikasi, dan inti dari komunikasi adalah
informasi. Dunia ini berubah pada dasarnya adalah karena informasi yang
dikomunikasikan melalui berbagai media dan akhirnya dicerna dan dipahami oleh
berbagai bangsa. Telah diungkap pada bagian sebelumnya bahwa sosialisasi
merupakan corong utama dalam penerapan kebijakan. Pada bagian ini akan
dikemukakan permasalahan yang muncul dilihat dari perspektif pemerintah. Informasi
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diperoleh dari masyarakat/pengguna layanan serta dari aparatur terkait. Berdasarkan
hasil kajian sebelumnya terhadap informasi yang diperoleh, didapat bahwa sosialisasi
kebijakan berbasis IT yang diharapkan dapat memenuhi kriteria pelayanan optimal
ternyata masih menyisakan tagihan. Terutama dilihat dari sisi aparatur sebagai
pengelola layanan informasi. Kita ketahui bahwa website instansi pemerintahan
sebagai penyedia informasi sudah ada, akan tetapi yang menjadi fokus perhatian disini
adalah dari sisi optimalisasi pelayanan yang dilakukan. Intinya adalah belum optimal.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa kelemahan dalam
strategi sosialisasi kebijakan yang telah dilakukan khususnya di lingkup Provinsi Jawa
Barat, antara lain tampak pada hasil studi dokumentasi menunjukan bahwa Twitter
INDAG itu update terakhir itu tanggal 23 Oktober 2014. Lebih memprihatinkan adalah
akun Facebook yang menjadi media sosial paling banyak diminati masyarakat
melakukan update terakhir pada 15 Desember 2013. Dapat dikatakan bahwa
pengelolaan masih belum begitu serius. Media yang sudah tersedia belum dapat
dioptimalkan. Sehingga media sosial yang dimiliki DISPERINDAG dapat dikatakan
belum efektif dalam memberikan informasi.
Hal senada juga diperoleh dari jawaban responden DISPENDA JABAR bahwa
pengembangan media sosialisasi kebijakan berbasis IT dengan model website belum
mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Artinya daya jangkaunya masih sangat
terbatas. Maka dari itu strategi melalui website saja tidak cukup menunjang bagi
pemerataan informasi. Keluhan-keluhan yang sama juga diungkapkan oleh responden
lainnya, mereka meninginkan pegawai Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelayan
masyarakat harus responsif, murah senyum, dan memberikan informasi sejelasjelasnya sehingga masyarakat mempunyai kesan dilayani oleh pegawai sebagai pelayan
masyarakat. Sehingga akan menimbulkan kesan positif dan masyarakat merasa nyaman
untuk mengurus kendaraan bermotornya baik dalam pembayaran PKB, SWDKLLJ,
maupun pengesahan STNK setahun. Dengan demikian terkesan pegawai Dinas
Pendapatan Daerah hanya melaksanakan tugasnya saja sebagai pegawai tanpa melihat
kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan tidak memberikan informasi yang jelas
ketika masyarakat ingin mengurus pembayaran PKB & SWDKLLJ, maupun
perpanjangan STNK.
Dari kedua gambaran kondisi di atas, maka terkait dengan komitmen aparatur
harus sangat diperhatikan untuk menjalankan gagasan baik yang telah dicanangkan
pada tubuh dinas/instansi pemerintahan. Artinya dari sisi internal, para aparatur pemda
harus memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memahami lebih mendalam akan
tugas dan fungsinya sebagai aparatur atau pelayan masyarakat. Hal ini terlebih lagi
berkaitan dengan pelayanan aparatur dalam sektor pajak. Artinya aparatur harus ramah,
disiplin, penuh perhatian, responsive pada pelanggan, aktif, familier dan sebagainya.
Transisi pemerintahan pasca reformasi memang masih menyisakan kebiasaan
lama. Pemerintah masih minim pendayagunaan inovasi terbarukan seperti fasilitas
teknologi informasi juga strategi-strategi sosialisasi modern lainnya. Dalam fase
transisi ini penggunaan teknik konvensional pun sepertinya masih sangat relevan
bahkan tetap perlu dilakukan, artinya perlu upaya sinergis dan berkesinambungan
antara sosialisasi langsung atau konfensional dengan sosialisasi menggunakan
teknologi modern.

772

Intinya terdapat dua hal yang paradox adalah dari sisi internal pelayan aparatur
masih memiliki budaya menunggu bola sedangkan dari sisi external, masyarakat masih
banyak menunggu bola pula yakni hanya mengharapkan pencerahan dan fasilitas yang
mudah dan murah untuk konsultasi hingga membayar pajak. Maka keduanya dalam
posisi yang sama yakni seolah-olah diam tidak banyak yang berupaya menjemput bola.
Maka dari sisi kewajiban, hanya pemerintahlah yang dituntut untuk mengulurkan
tangan, menggelindingkan bola kepada masyarakat, agar warga negara dapat dengan
mudah menerima informasi dan berbagai hal terkait dengan perpajakan.
Sikap Masyarakat terhadap Sosialisasi Kebijakan
Berikut pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sikap masyarakat/pengguna
layanan terhadap sosialisasi yang telah dilakuakan pemerintah. Berkenaan dengan hal
ini tidak bisa dilepaskan dengan kebiasan masyarakat dalam menggali informasi.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat indikasi bahwa: 1) ada sebagian
masyarakat yang mampu memanfaatkan media internet dalam menggali informasi; 2)
ada juga masyarakat yang terbiasa mencari informasi melalui media masa; 3) ada
masyarakat yang hanya mendapatkan informasi melalui penyampaian langsung dari
sumber sekunder (orang terdekatnya).
Melihat pada sisi lain, pemerintah dengan strategi sosialisasi berbasis IT,
realitanya belum dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Dapat teridentifikasi
dengan jelas bahwa masyarakat masih banyak membutuhkan atau berkeinginan
pemerintah menghampiri langsung masyarakat dalam melakukan sosialisasi, hal ini
amat berkaitan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri. Intinya apakah masyarakat
itu masyarakat pedesaan atau perkotaan, masyarakat yang sudah melek informasi atau
yang masih kurang terjangkau informasi. Hal ini sangat menentukan pada media dan
metode sosialisasi apa yang meski digunakan.
Mengacu pada klasifikasi karakteristik masyarakat maka upaya sosialisasi
tidak boleh tidak harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Sosialisasi yang
tidak merata bukan semata-mata pemerintah yang tidak melaksanakan secara optimal,
namun dibalik itu daya mampu masyarakat yang tidak dapat mengoptimalkan atau
lemah dalam mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah. Edlund (1999) pernah
melakukan kajian tentang reformasi pajak dan pajak progresif di Swedia, hasilnya
menunjukan adanya fakta menarik tentang pengaruh strata sosial. Dimana ditunjukan
kelas sosial berpenghasilan tinggi cenderung menerima reformasi pajak, sebaliknya
strata sosial rendah kurang mampu menerima reformasi dalam bidang perpajakan,
termasuk dalam upaya sosialisasi.
Kita perlu yakini bahwa perbedaan pada masyarakat merupakan modal
keseimbangan sosial. Kritik mendalam pula ketika suatu pemerintahan dengan
otoritasnya memaksakan suatu kebijakan dengan anggapan demikian. Mencermati hal
ini maka pada kondisi demikian menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan
karakteristik masyarakat dalam sosialisasi kebijakan. Kecenderungan tersebut ternyata
tidak dapat dipungkiri akan terjadi disetiap pemerintahan. Sungguh suatu kealpaan
ketika ada pemikiran untuk merubah keragaman tersebut. Sangat tidak memungkinkan
apabila diajukan solusi pengurangan kelas sosial (karakteristik masyarakat) atau yang
disebut death of class (Edlund 1999; Pakulsky & Waters, 1996). Pemerintah dengan
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otoritasnya memaksakan solisi tersebut akan menghadapi konsekuensi ketimpangan
dalam sistem sosial.
Dalam paradigm ilmu sosial sebelumnya terdapat dua pendekatan yakni
pendekatan structural (vertical) dan pendekatan fungsional (horizontal). Tetapi saat ini
berkebnag paradigma ketiga yakni gabungan berupa pendekatan fungsionalisme
structural. Maka berkaitan dengan tema kita kali ini adalah hingga sejauhmana struktur
atau aparatur pemerintah yang berwenang mengoptimalkan fungsinya untuk melayani
masyarakat khususnya berkaitan dengan pelayanan pajak. Artinya struktur yang ada
saat ini dengan memperhatikan kultur yang ada di masyarakat dituntut untuk lebih
dekat, lebih progresif untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada masyarakat.
Kecenderungan perbedaan karakteristik masyarakat yang mendorong
ketimpangan social tersebut di atas telah membudaya dikalangan masyarakat. Sikap
masyarakat yang diharapkan pemerintah ternyata tidak dapat ditunjukan oleh semua
kalangan masyarakat. Sehingga terjadilah kondisi dimana keterlibatan masyarakat
dalam program pemerintah jadi terbatas. Seyogyanya, pelayanan berbasis IT ini harus
diimbangi dengan penyuluhan kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang bergelut
didunia usaha, dirinya tidak akan dapat bersaing apabila tidak menguasai media
informasi.
Sosialisasi Kebijakan Bercorak Costumer Driven Government
Memaknai kebijakan publik maka tidak bisa dilepaskan dari pandangan para
ahlinya. Adalah David Osborne (1992) mengemukakan bahwa ...the bureaucracy
should be transformed from the old systems to new systems that are both "userfriendly" and "transparent...". Transformasi birokrasi kepada sistem baru menurutnya
hal yang sangat penting, terutama birokrasi dibentuk lebih terkesan bersahabat dengan
masyarakat/pengguna layanan. Beluai pun menegaskan bahwa “customers should not
be faced with a confusing maze of fragmented programs, conflicting eligibility
requirements, and multiple forms to fill out; and they should be able to sort through
their options without having to sort through the complex bureaucracy behind them.
Memperhatikan pernyataan Osborne tersebut dijelaskan hal-hal yang perlu
diperbaiki dalam layanan pemerintah. Maka suatu kegiatan sosilasisasi pun harus
menghindari prosedur-prosedur yang membingungkan, sarat yang berbelit, melelahkan,
menjengkelkan dan sebagainya. Karena dengan birokrasi yang rigid masyarakat
cenderung enggan mengurus sendiri atau parahnya terjadilah praktek percaloan
informasi. Tidak jarang kelemahan masyarakat dalam menggali informasi
dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan.
Kembali memperhatikan pada pandangan Edmund (1999) bahwa kelas sosial
yang diidentifikasi memiliki dua strata harus menjadi perhatian. Masyarakat bukan
sebuah komputer atau boneka bahkan robot dari pemerintah, akan tetapi dalam konteks
costumer driven government masyarakat dengan karakteristiknya harus menjadi
perhatian bagi pemerintah, baik pekerjaan, kebiasan dan lainnya. Selain itu struktur
yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan harus dikaji secara holistik, dicari
simpul-simpul sistem yang dapat memperkokoh praktek kebijakan tersebut.
Terkait dengan perubahan sikap melalui komunikasi merupakan dasar penulis
mengajukan model sosialisasi berbasis costummer driven government. Tentu saja
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seperti kita telah pahami bahwa strategi tersebut harus memperhatikan daya mampu
masyarakat. Daya mampu masyarakat dimaksud, dapat terlihat dari karakteristik
masyarakat yang telah dibagi kedalam dua macam, konvensional dan modern.
Sehingga setiap strategi dikembangkan kepada dua karakter masyarakat tersebut.
Salah satu ahli lagi yakni Ajzen (1991) mengemukakan bahwa ...behavioral
intentions have been shown to be highly correlated with actual behavior. Sesuai
definisinya bahwa comminication is the process to modify the behavior of other
individual (BAPENNAS, 2011; Effendy, 1990). Pada intinya adalah harus ada upaya
perubahan atau perencanaan perubahan untuk membangun paradigm komunikasi
terkait dengan komunikasi publik, termasuk didalamnya adalah sosialisasi kebijakan
public terkait dengan pajak. Visualisasi paradigm terkait dengan bunyi dari teori
perubahan untuk komunikasi publik tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai
berikut:
Gambar 1
Theory of Change untuk Komunikasi Publik

Sumber: Info Kajian BAPENNAS (2001)
Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses sosialisasi mengenai program
perpajakan hendaknya dilakukan menggunakan berbagai media, baik yang sifatnya
online menggunakan media internet ataupun secara manual (koran, banner, surat).
Penggolongan dua jenis media tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas
sosialisasi program yang sedang dan akan dijalankan oleh dinas terkait dengan pajak.
Di lain pihak sosialisasi melalui sistem online perlu terus dilakukan bertujuan
agar proses sosialisasi berjalan secara cepat, dalam arti tanpa terbatas ruang dan waktu.
Sistem ini focus utamanya ditujukan bagi pengguna yang sudah melek teknologi dan
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dengan rutinitas yang padat. Sedangkan sosialisasi melalui manual atau konfensional
dipertahankan untuk menjaga apabila ada masyarakat yang tidak terbiasa atau tidak
mampu menggunakan media internet sehingga masih tetap dapat mengakses informasi
yang ada.
Adapun melihat hasil penelitian Prayoga Bestari, dkk. (2014), pada
DISPENDA Jabar, terlihat di beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan upaya
efektivitas pelayanan pembayaran pajak seperti pengadaan layanan outlet pajak dan
sistem pajak keliling. Adapun sistem pajak e-banking merupakan pengembangan dari
hasil kajian tim peneliti dengan melihat situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat.
Pertama, sebagian besar masyarakat perkotaan (modern) dengan aktivitas yang padat
sehingga amat sedikit waktu untuk meluangkan membayar pajak. Kedua, masyarakat
perkotaan (modern) sebagian besar memanfaatkan teknologi dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari.
Disamping itu penulis pula mengajukan usulan layanan masyarakat (samsat ebanking), hal utama yang harus dibenahi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan
pajak adalah sistem informasi pelayanan perpajakan. Dimana berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan, ternyata sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di
daerah pinggiran kota (urban) belum mengetahui terkait program-program tersebut.
Misalnya, dalam hal sistem pajak outlet.
Gambar 2
Strategi Sosialisasi Kebijakan pada Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat
Sumber : Diolah Tim Peneliti (2014)
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Untuk kondisi di Jawa Barat banyak masyarakat yang belum mengetahui
bahwa salah satu persyaratan untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak di seluruh
daerah di Jawa Barat melalui outlet adalah harus menyerahkan sejumlah persyaratan
yang salah satunya adalah menggunakan KTP yang sesuai dengan nama yang tertera di
kendaraan bermotor. Mengapa hal ini terjadi? diantaranya karena minimnya sosialisasi
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait program-program dan
prosedur yang dilaksanakan. Karena itu, tim peneliti mencoba merancang suatu model
sosialisasi pelayanan pajak yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik masyarakat,
yakni masyarakat konvensional dan masyarakat modern. Dari paparan di atas maka
secara kongkret digambarkan bagaimana solusi berupa strategi sosialisasi terkait
dengan pajak yang dapat kiranya diejawantahkan oleh Dispenda Jabar:
Aspek yang menjadi perhatian selain kemampuan mengolah informasi juga
dilihat dari sisi sosial ekonomi dan rutinitas masyarakat di maksud. Berdasarkan
gambar di atas, dapat dirancang suatu strategi sosialisasi kebijakan dengan
memperhatikan tipologi masyarakat (konvensional dan modern) dalam menggunakan
dan mengolah informasi.
Simpulan
Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait
esensi sosialisasi kebijakan perpajakan sebagai berikut :
Kurang optimalnya sosialisasi kebijakan terkait dengan pajak disebabkan oleh
dua hal yakni permasalahan yang muncul baik dari pemerintah maupun dari
masyarakat. Pertama; Permasalahan pada tubuh pemerintahan berkutat pada belum
maksimalnya pemanfaatan sumber daya manusia sehingga instrumen sosialisasi yang
telah dimiliki tidak dapat dioptimalkan. Kedua; dari sisi masyarakat, permasalahan
muncul karena peran aktif masyarakat dalam mengakses informasi masih belum
terbangun.
Terkait dengan kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah Jawa
Barat belum sepenuhnya optimal, alasannya adalah bahwa apabila dilihat dari sisi
sosialisasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk
mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan reinventing government dengan
mengembangkan konsep costumer driven government yang menempatkan sosialisasi
program sebagai ujung tombak pemerintahan.
Dengan adanya strategi sosialisasi program terkait dengan perpajakan
merupakan media edukasi dalam membangun sikap kepercayaan dan partisipatif
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sosialisasi akan optimal bila didasarkan
pada daya mampu dan karakteristik serta budaya pengguna layanan (masyarakat),
karena itu perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat (modern dan
kovensional). Sosialisasi dan komunikasi yang dibangun sebagaimana dimaksud
berdasarkan merupakan kekhasan dari paradigma baru costumer driven government.
Pemerintah saja yang sadar untuk mensosialisasikan kebijakan tidaklah cukup,
media berbasis IT yang modern diterapkan juga tidaklah cukup, masyarakat menunggu
upaya dari pemerintah juga tidak cukup. Maka pemerintah harus turun tangan dan
masyarakatpun membuka diri untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh
pemerintah. Sehingga kedua belah pihak sadar akan peran dan fungsinya untuk
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bersama-sama membangun negara. Dasarnya adalah bahwa pemilih syah negeri ini
adalah rakyat, dan pemerintah adalah pelayan dari rakyat sang pemilik negara.
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REAKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN
KARAKTER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Oleh,
Dr Rini Irianti Sundary, S.H.,M.H11
Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan seyogyanya memuat kajian tentang hakikat, karakteristik,
dan nilai-nilai demokrasi baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional. Pada
tataran nasional, misalnya dapat dikemukakan pilar-pilar demokrasi konstitusional
Indonesia berdasarkan UUD 1945 yakni cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi
Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan hak
asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa,
menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, mengembangkan otonomi daerah,
menegakkan “rule of law”, mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak
memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan.
Hal terpenting yang perlu disiapkan adalah kompetensi para pengajar pendidikan
kewarganegaraan yang mampu menafsirkan dan menerjemahkan paradigma baru
tersebut agar proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan pembentukan karakter
warga negara demokratis dan memiliki jiwa dan kompetensi kewargaan , artinya para
pengajar pendidikan kewarganegaraan harus menjadi teladan hidup berdemokrasi yang
memancarkan nilai-nilai dan karakter demokratis yang religius, moderat, cerdas, dan
mandiri dalam proses pembelajaran di ruang kuliah, di kampus, lingkungan keluarga
maupun dalam kehidupan di luar kelas
Kata kunci: Demokrasi, Karakter warga negara, PKn di Perguruan Tinggi
Pendahuluan
Pembangunan karakter bangsa , menurut presiden RI pertama, Ir. Soekarno
disebut dengan national and character building telah secara konstitusional dinyatakan
dalam Pembukaan UUD 1945. Namun demikian, dalam perjalanannya, kita masih
mendapati beberapa permasalahan kebangsaan, baik permasalahan politik, ekonomi,
maupun sosial budaya yang memerlukan prioritas dan perhatian untuk dipecahkan.
Ada beberapa permaslahan utama yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan
kebangsaan, yaitu :
1. Memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan yang ditandai oleh menguatnya
primordialisme (etnis/ kedaerahan, kelompok, dan keagamaan).
2. Kehidupan beragama masih dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat
keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik, dan sekuler
yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama. Keberagamaan belum
sepenuhnya berfungsi sebagai faktor integratif dalam mewujudkan kerukunan,
kebersamaan, dan budaya anti kekerasan dalam konfigurasi kemajemukan bangsa.
3. Memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang ditandai oleh munculnya berbagai
bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks dalam kehidupan
11
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masyarakat, berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas yang
cenderung meningkat, pranata sosial yang luhur seperti gotong royong dan saling
menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial, dan masih
kuatnya budaya patriakhi yang membawa implikasi pada pandangan yang
merendahkan harkat dan martabat perempuan.
4. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang
mencerminkan mental bangsa yang lembek (soft nation) yang ditandai oleh
kecenderungan sikap inlander, inferior, suka menerabas, perilaku yang ingin
segera mendapatkan tujuan dengan cara apapun, tidak disiplin, suka meremehkan
masalah, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab, mudah mengingkari
janji, dan toleran terhadap penyimpangan. Pada saat yang sama kurang
dihargainya perilaku yang positif seperti kerja keras, jujur, terpercaya, cerdas,
tanggung jawab, menghargai kualitas, dan mentalitas yang unggul lainnya (
bandingkan PP Muhammadiyah, 2009:10-22).
Berdasarkan berbagai permasalahan utama kebangsaan di atas, kehawatiran
akan kondisi karakter ideal warga negara yang merupakan prasyarat pembangunan
karakter bangsa, serta prospek pembangunan bangsa dan negara di masa depan
sangatlah beralasan. Itulah pula mengapa pemerintah mengambil inisiatif untuk
mengarusutamakan pembangunan karakter bangsa dalam pembangunan nasional.
Bahkan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
menempatkan pembangunan karakter sebagai misi utama dari delapan misi guna
mewujudkan visi pembangunan nasional.
Hal tersebut sebagaimana dapat kita baca dalam UU No. 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menyatakan sebagai
berikut “…terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,
dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku
manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik,
berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS”.
Fokus utama pembangunan bangsa sesungguhnya adalah untuk menumbuhkan
dan memperkuat jati diri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, dan membentuk manusia
dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Pusat
Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Oleh sebab itu, dapat dikatakan
bahwa proses pembangunan karakter bangsa memiliki cakupan dan tingkat urgensi
yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Luas karena terkait dengan
pengembangan seluruh aspek potensi keunggulan bangsa dan multidimensional karena
mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses
“menjadi” (Winataputra, 2012:34).
Mencermati hal itu, pendidikan kewarganegaraan dapat diajukan sebagai salah
satu wahana untuk pembangunan karakter bangsa. Sebab pendidikan merupakan hal
terpenting untuk membentuk kepribadian. Dalam konteks formal, mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi (school civic education)
sesungguhnya memiliki peran utama dalam pembangunan karakter bangsa melalu
pembentukan karakter demokratis warga negara.
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Pembahasan
A. Pentingnya Pembangunan Karakter Warga Negara,
Ellen G. White (Hidayatullah, 2011) menyatakan bahwa pembangunan
karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia.
Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar.
Karenanya, menghubungkan pendidikan dengan pembangunan karakter bangsa tidak
dapat dilepaskan dari rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan fungsi pendidikan nasional adalah untuk 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada rumusan akhir tujuan
pendidikan nasional itu, terdapat konsep ”…menjadi warga negara yang demokratis…”
yang patut dipahami sebagai karakter warga negara ideal yang dicita-citakan.
Pengertian karakter sendiri jika dilihat dari asal katanya, berasal dari kata
Yunani charaktêr yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatri pada sisi sebuah
koin. Karakter menurut Kalidjernih (2010) lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas
moral yang awet yang terdapat atau tidak terdapat pada setiap individu yang
terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi dalam
berbagai situasi.
Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifatsifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang
lain. Dalam pandangan Purwasasmita (2010) disebut watak jika telah berlangsung dan
melekat pada diri seseorang. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang
menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Suyanto (2009) individu yang
berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap
mempertanggung-jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.
Secara psikologis dan sosiokultural pembentukan karakter dalam diri individu
merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan
psikomotorik) dalam konteks interaksi sosiokultural (dalam keluarga, satuan
pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter
dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural tersebut dapat dibagi ke
dalam empat kelompok, yaitu: olah hati (spiritual and emotional development), olah
pikir (intellectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic
development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity development)
(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).
Budimansyah (2010) mengurai konfigurasi karakter tersebut yaitu olah hati
berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur
dan bertanggung jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan
menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi
cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi,
dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan
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menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang
tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian
dan kreatifitas.
Berdasarkan pengertian di atas, dalam konteks suatu bangsa, karakter bangsa
dapat dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga
negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif
bangsa (PP Muhammadiyah, 2009). Karakter bangsa dalam hal ini berfungsi sebagai
kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita
kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan
dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, menurut rumusan tersebut, manusia
Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius,
moderat, cerdas, dan mandiri. Inilah karakter demokratis khas Indonesia yang perlu
dibangun dalam program pembangunan karakter bangsa.
Karakter demokratis khas indonesia di atas, dicirikan oleh beberapa
karakteristik berikut: Sifat religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat
beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat
moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian
yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu
hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan
kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap mandiri
dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai
waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa
kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban
bangsa-bangsa.
B. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Karakter Demokratis
Warga Negara
Pendidikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan pembentukan
karakter demokratis warga negara bukanlah sesuatu yang asing. Sejak kelahirannya,
pendidikan kewarganegaraan memang didesain sebagai upaya mempersiapkan warga
negara agar mampu berpartisipasi aktif secara politik dalam kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan. Bahkan terkait dengan karakter demokratis, Zamroni (ICCE, 2003)
berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak
demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa
demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga
masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang
dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan
perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik (poltical
knowledge), kesadaran politik (political awareness), sikap politik (political attitude),
efikasi politik (political efficacy) dan partisipasi politik (political participation) serta
kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi
dirinya, masyarakat, dan bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan dikonstruksi sebagai muatan wajib pada
kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal
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demikian dimaksudkan agar pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai
dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 37 ayat [1] dan (2) UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan
bahwa pendidikan kewarganegaraan menempati kedudukan yang strategis dalam upaya
pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menumbuhkan
karakter demokratis warga negara sejalan dengan Laporan Komisi Internasional
UNESCO tentang Pendidikan Abad 21 (Report to UNESCO of The International
Commission on Education for the Twenty-first Century), yang diketuai Jacques Delors,
bertajuk Learning: The Treasure Within (1996), yang mengungkapkan bahwa
“…education for citizenship and democracy is par excellence an education that is not
restricted to the space and time of formal education, it is also important for families
and other members of the community to be directly involved.” (Delors,et.al., 1996:62).
Laporan itu dimaknai Samsuri (2010) sebagai upaya mengukuhkan arti penting
partisipasi demokratis warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan dan praktik
kewarganegaraan dengan menekankan perlunya sebuah hubungan sinergis antara
pendidikan dan praktik demokrasi partisipatori.
Keterkaitan antara pendidikan dan demokrasi telah membuka dunia luas
dengan minat baru terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bahkan Patrick (Samsuri,
2010; 2012) menyebut bahwa para pemimpin di bekas negara-negara komunis
sekalipun telah mewujudkan pembangunan demokrasi yang otentik yang tergantung
kepada pembangunan melalui pendidikan yang berupaya menjadikan warga negara
kompeten dan bersungguh-sungguh, yang tahu apa itu demokrasi, bagaimana
melakukannya, dan mengapa demokrasi itu baik, atau paling sedikit lebih baik dari
alternatif tipe-tipe sistem politik yang pernah ada. Dari sini, kita dapat sebutkan bahwa
demokrasi sebagai sebuah nilai universal tidak akan mungkin menjadi satu kenyataan
global, sebagai common sense masyarakat dunia, tanpa ada sebuah ikhtiar yang
intensif dan serius secara internasional melalui apa yang disebut pendidikan.
Uraian tersebut sesungguhnya memperkuat pandangan bahwa pendidikan
kewarganegaraan memiliki hubungan erat dengan upaya pembentukan karakter
demokratis warga negara. Persoalannya adalah bagaimana kebijakan pembentukan
karakter demokratis warga negara itu dalam praktik pendidikan kewarganegaraan di
Indonesia? Harus diakui bahwa kebijakan pendidikan untuk pembentukan karakter
demokratis warga negara berhubungan dengan politik kebijakan pendidikan.
Dalam hubunganya dengan pendidikan, sistem politik akan mempersoalkan
bagaimana kebijakan pendidikan mengakomodasi kepentingan pemeliharaan nilai-nilai
politik melalui proses pendidikan dengan kemampuan warga negara mengartikulasikan
kepentingannya ke dalam kebijakan itu sendiri (Samsuri, 2010). Selama periode Orde
Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara
menampakkan wujudnya dalam standardisasi karakter warga negara. Standardisasi itu
mencerminkan kebajikan-kebajikan warga negara (civic virtues) yang disajikan dalam
mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan atau Pendidikan Pancasila dan

784

Kewarganegaraan (PPKn) dengan memasukan tafsir Pancasila menurut Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai kontennya. Civic virtues itu
masing-masing direduksi dari tafsir Pancasila menjadi 36 butir pengamalan nilai-nilai
Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku
warga negara.
C. Reaktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Membangun Karakter Generasi
Muda Indonesia Menghadap Era Global
Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi penting dalam pembentukan
karakter demokratis warga negara yang pada gilirannya secara kolektif membentuk
karakter bangsa yang demokratis pula. Untuk dapat memerankan fungsinya tersebut,
Patric (Samsuri, 2012) mengungkap bahwa pendidikan kewarganegaraan harus
mampu mengembangkan komponen kompetensi karakter demokratis warga negara,
yaitu pengetahuan kewargaan dan pemerintahan demokrasi, kecakapan kognitif dari
kewargaan demokratis, kecakapan partisipasi dari kewargaan demokratis, dan
keutamaan karakter kewargaan demokratis.
Dalam pandangan lain, Winataputra (2012) mengajukan lima hal yang perlu
dilakukan dalam rangka pembentukan karakter demokratis warga negara melalui
pendidikan kewarganegaraan paradigma baru. Pertama, memberikan perhatian yang
cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang
hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi. Kedua, mengembangkan kurikulum
atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu
mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam
kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu.
Dalam konteks di atas, pendidikan kewarganegaraan seyogyanya memuat
kajian tentang hakikat, karakteristik, dan nilai-nilai demokrasi baik pada tataran lokal,
nasional, maupun internasional. Pada tataran nasional, misalnya dapat dikemukakan
pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan UUD 1945 yakni cita-cita,
nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,
memberikan jaminan hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan
mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, mengembangkan
otonomi daerah, menegakkan “rule of law”, mengembangkan sistem peradilan yang
bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan
prinsip keadilan. Perlu menjadi catatan, bahwa isi kurikulum tersebut bukan sekedar
agar siswa/mahasiswa belajar tentang demokrasi, tapi harus memungkinkan belajar
berdemokrasi.
Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan mahasiswa mampu
mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan
apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya secara jernih.
Keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk
melakukan perbandingan tentang demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki
wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks.
Ketersediaan sumber belajar yang memadai menjadi hal penting dalam pembentukan
karakter demokratis warga negara. Dewasa ini, sumber-sumber belajar (tercetak,
elektronik, maupun online) dapat mudah diperoleh, baik sumber yang didapat di ruang
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kuliah, maupun sumber yang tidak dirancang tetapi dapat menjadi sumber belajar
tentang demokrasi dan belajar berdemokrasi.
Kelima, dikembangkannya ruang diskusi sebagai laboratorium demokrasi
(democratic laboratory), lingkungan kampus sebagai “micro cosmos of democracy”,
dan masyarakat luas sebagai “open global classroom” yang memungkinkan interaksi
antar mahasiswa dan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis. Dengan kata
lain, pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus berorientasi pada
proses berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving).
Di atas semua itu , hal terpenting yang perlu disiapkan adalah kompetensi para
pengajar pendidikan kewarganegaraan yang mampu menafsirkan dan menerjemahkan
paradigma baru tersebut agar proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan
pembentukan karakter warga negara demokratis dan memiliki jiwa dan kompetensi
kewargaan , artinya para pengajar pendidikan kewarganegaraan harus menjadi teladan
hidup berdemokrasi yang memancarkan nilai-nilai dan karakter demokratis yang
religius, moderat, cerdas, dan mandiri dalam proses pembelajaran di ruang kuliah, di
kampus, lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan di luar kelas.
Simpulan
Pendidikan kewarganegaraan seyogyanya memuat kajian tentang hakikat,
karakteristik, dan nilai-nilai demokrasi baik pada tataran lokal, nasional, maupun
internasional. Pada tataran nasional, misalnya dapat dikemukakan pilar-pilar demokrasi
konstitusional Indonesia berdasarkan UUD 1945 yakni cita-cita, nilai, dan prinsip
demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan
jaminan hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan
bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, mengembangkan otonomi daerah,
menegakkan “rule of law”, mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak
memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan.
Hal terpenting yang perlu disiapkan adalah kompetensi para pengajar
pendidikan kewarganegaraan yang mampu menafsirkan dan menerjemahkan
paradigma baru tersebut agar proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan
pembentukan karakter warga negara demokratis dan memiliki jiwa dan kompetensi
kewargaan , artinya para pengajar pendidikan kewarganegaraan harus menjadi teladan
hidup berdemokrasi yang memancarkan nilai-nilai dan karakter demokratis yang
religius, moderat, cerdas, dan mandiri dalam proses pembelajaran di ruang kuliah, di
kampus, lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan di luar kelas.
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PENGUATAN JATI DIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENGAKTUALISASIKAN MORALITAS PENEGAKAN HUKUM UNTUK
MEMBENTUK GOOD CITIZEN
Oleh:
Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., KN, M.Pd12
Abstrak
Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum harus mampu
menginternalisasikan prinsip-prinsip moralitas dalam upaya penegakan hukum. Proses
internalisasi moral kewarganegaraan menjadi solusi dalam membentuk perilaku warga
negara yang mematuhi hukum, sehingga nantinya memiliki kesadaran
bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai warga negara
maupun sebagai penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor hukum atau aturan tertulisnya saja namun juga dipengaruhi oleh pola
perilaku manusia dalam mematuhi hukum, untuk itu pendidikan yang terintegrasi
dengan pembentukan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan
kewarganegaraan. Untuk menselaraskan antara pendekatan komprehensif pendidikan
moral dengan pendidikan kewarganegaraan, maka dapat dilakukan melalui
pengembangan kompetensi hukum kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan
menekankan pada upaya terbentuknya warga negara yang lebih mandiri dalam
memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta mengambil
keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakat. Peran
pendidikan hukum dalam mengaktualisasikan moralitas penegakan hukum
menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Penegak Hukum, Pendidikan Hukum,
warga negara

Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum, kepastian ini dijamin dalam konstitusi negara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (NRIT) 1945 pada pasal 1
ayat (3), ketentuan ini menjadi dasar berfungsinya hukum untuk menjamin hak-hak
warga negara dan mengatur kehidupan negara. Konsep negara hukum Indonesia
merupakan perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state), yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran tiap-tiap warga negara.
Warga negara merupakan unsur pokok suatu negara sebagai dasar legitimasi
negara dalam menjalankan kekuasaannya. Hubungan warga negara dengan negara
menjadi legitimasi formal dan moral negara sebagai pemegang kekuasaan yang
tertinggi dalam negara. Legitimasi formal dalam bentuk landasan hukum dalam
melaksanakan peran kekuasaan, dan legitimasi moral merupakan realisasi dari tujuan
para pendiri bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hubungan tersebut
mewujudkan ikatan politik dan ikatan sosial seluruh elemen bangsa dalam
melaksanakan kehidupan bernegara. Pada negara yang terbentuknya karena ikatan
12
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politik atau political unity, warga negaranya bersepakat untuk tunduk dan patuh
dibawah kedaulatan negara. Ikatan yang terbentuk menjadi identitas sosial politik suatu
negara. Bentuk identitas sosial politik tersebut memunculkan konsep kewarganegaraan
(Triana. 2014, hlm. 1).
Kewarganegaraan menurut Cogan dan Derricott (1998, hlm. 2-3) yang
diistilahkan dengan“citizenship” diartikan sebagai “a set of characteristics of being a
citizen”, atau seperangkat karakteristik sebagai warganegara. Secara konseptual
“citizenship”atau kewarganegaraan memiliki lima atribut pokok yakni : “….a sense of
identity; the enjoyment of certains rights; the fulfillment of corresponding obligations;
a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic
societal values” (warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu perasaan
identitas atau jati diri; kebebasan untuk menikmati hak-hak tertentu; pemenuhan
kewajiban-kewajiban yang sesuai; tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik;
dan dan penerimaan nilai-nilai dasar kemasyarakatan).
Karakteristik kewarganegaraan menunjukkan ikatan atau hubungan yang
terwujud dalam peran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Kewarganegaraan menimbulkan status yang dijamin secara hukum sebagai legitimasi
formalnya. Untuk menjamin terwujudnya karakteristik kewarganegaraan selain adanya
landasan hukum, sangat penting adanya komitmen moral warga negara untuk ikut
berpartisipasi dan berperan pada negaranya. Moral menjadi panduan berlakunya norma
hukum, karena didalamnya mengandung seperangkat nilai-nilai sebagai ukuran
kebaikan dan keberhargaan hukum dalam pertimbangan nurani. Bisa dikatakan hukum
dalam suatu negara tidak bebas dari nilai, karena hukum merupakan perwujudan dari
nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi tiap-tiap warga negara dan masyarakat.
Hal ini penting karena meskipun warga negara telah mengetahui aturan hukum, namun
masih seringkali tidak konsisten dalami praktek atau pengamalan moral, sehingga
menimbulkan krisis moral hukum yang cukup memprihatinkan.
Bentuk krisis moral hukum seringkali diakibatkanb karena terjadinya perilaku
yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, baik oleh masyarakat maupun
para penegak hukum. Para penegak hukum menjadi bagian penting dari proses
perwujudan sistem hukum dalam negara hukum. Dalam sistem hukum para penegak
hukum berkewajiban untuk mewujudkan struktur, substansi dan budaya hukum sesuai
dengan peranannya pada lembaga-lembaga hukum negara. Pada konteks sistem hukum
penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbang norma hukum saja, tapi
bagaimana memenuhi kaidah moral bagi berfungsinya hukum dalam negara dan
masyarakat. Karena pada dasarnya perwujudan hukum menjadi bagian dari pemenuhan
kebutuhan nurani manusia untuk hidup yang lebih baik dan ideal dalam masyarakat.
Harapannya para penegak hukum baik sebagai unsur penjamin berfungsinya hukum
dan sebagai bagian dari warga negara dalam suatu negara hukum, hendaknya mampu
berperan dalam mewujudkan norma hukum yang didasari pertimbangan moral
kebaikan dan hati nurani untuk mewujudkan idealnya hukum dalam masyarakat.
Namun, sangat memprihatinkan sekali ketika perilaku penegak hukum ternyata
bertentangan dengan hukum. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang
terkait kasus sengketa Pilkada, oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dijatuhi sanksi
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pemberhentian secara hormat dengan hak dan divonis hukuman penjara seumur hidup
oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga telah menjatuhkan vonis terhadap
mantan ketua tim jaksa penyelidik dugaan korupsi kasus BLBI, Urip Tri Gunawan
hukuman penjara selama 20 tahun dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah), karena terbukti menerima suap US$ 660 ribu dari pengusaha Artalyta Suryani
pada Maret 2008. Kasus yang lain, Hakim Pengadilan Negeri Binjai Raja MG Lumban
Tobing juga dinyatakan terbukti melanggar Surat Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), karena diketahui sebagai pengguna narkoba.
Berbagai kasus hukum tersebut jelas menunjukkan betapa para penegak hukum kita
tersebut diatas dalam perilakukanya telah bertentangan dengan norma hukum dan
moral, sehingga menurunkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini akan
memperlemah upaya penegakan hukum yang dicita-citakan bersama untuk
mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Perilaku penegak hukum menjadi bagian yang penting dalam proses
penegakan hukum, yang tidak hanya didasarkan pada keberadaan aturan hukum saja,
namun perlu adanya partisipasi warga negara terutama para penegak hukum dalam
menjalankan tugas dan peranannya. Sebagai bagian dari warga negara para penegak
hukum memiliki tanggung jawab dalam menjalankan peran, hak dan kewajiban
kewarganegaraannya. Perilaku yang mampu mematuhi hukum tidak hanya didasarkan
pada alasan hukumnya saja, namun pada kesadaran tentang hakekat hukum yang sarat
dengan nilai-nilai moralitas bagi kebaikan hidup manusia.
Kesadaran untuk mematuhi hukum akan terwujud apabila pemahaman hukum
tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, namun sangat penting adanya kesadaran
moral untuk mewujudkannya dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Kepatuhan
hukum dapat dibentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai yang merupakan
pertimbangan moral dalam menerapkan hukum. Upaya strategis bisa dilakukan melalui
pendidikan yang selaras dan simultan dengan tujuan penegakan hukum. Pendidikan
yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum harus mampu
menginternalisasikan nilai-nilai moralitas untuk menjalankan hukum bagi warga
negara. Proses internalisasi moral kewarganegaraan menjadi solusi dalam membentuk
perilaku warga negara yang mematuhi hukum, sehingga nantinya memiliki kesadaran
bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai warga negara
maupun sebagai penegak hukum. Pendidikan yang terintegrasi dengan pembentukan
kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan.
Pembahasan
1. Hakekat Penegakan Hukum
Suatu negara hukum harus mengandung keutamaan untuk menegakkan normanorma hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan
kemanfaatan hukum. Syarat suatu negara hukum selalu berkaitan dengan upaya
menegakkan aturan-aturan hukum adalah agar tercapai kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit)
(Mertokusumo, Sudikno. 2005, hlm. 160).
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha
untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang
ada terkandung. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa
hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait
dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan
(law making process). (Muladi. 2002, hlm. 69)
Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto (2011, hlm. 5) inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Sementara dalam pandangan Satjipto Raharjo negara hukum dan hukum
adalah satu hal, sedangkan bagaimana kita menggunakan hukum adalah hal lain.
Adanya hukum tidak begitu saja menjamin keadilan, namun masih tergantung pada
faktor manusianya dalam mematuhi aturan hukum. (Erwin. 2011, hlm. 134)
Mengenai berfungsinya sistem hukum menurut Lawrence M. Friedmann dalam
tulisannya berjudul “ Legal Culture and Social Development” dalam Jurnal Law and
Society (1969, hlm. 34) ditentukan oleh 3 komponen antara lain “
A working legal system can be analyzed further info three kinds, of components.
Some are struktural. The institutions themselves, the forms they take, the
processes that they perform :these are structure. Structure includes the number
and type of courts, presence or absence of constitution, presence of absence of
federalism or pluralism, division of powers between judges, legislators,
governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various
institutions; and the like. Other components are substantive. This is the output
side of the kegal system. These are the laws themselves-the rules, doctrines,
statutes, and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the
rued; and , in addition, all other ruler and decisions which govern, whatever
their formal status. Other elements in the system are cultural. These are the
values and attitudes which bind the system together, and which determine the
place of the legal system in the culture of the society as a whole. These aspects
of law-the legal culture-influence all of the legal system. But they are
particularly important as the source of demands made on the system. It is the
legal culture, that is, the network of values and attitudes relating to law, which
determines when and why and where people turn to law and govervment, or turn
away. The there elements together-stuctural, cultural, and substantive-make up
a totality which, for want of a better term, we will call the legal system. (Sebuah
sistem hukum bekerja terdiri dari 3 (tiga) macam komponen. Yang Pertama
Struktur, yakni dalam bentuk lembaga-lembaga hukum. Struktur meliputi jumlah
dan jenis pengadilan, ada atau tidak adanya konstitusi, keberadaan federalisme
atau pluralisme, pembagian kekuasaan antara hakim, legislator, gubernur, rajaraja, juri, petugas administrasi, prosedur di berbagai lembaga, dan lain-lain.
Komponen keduaadalah Substansi, yakniapa yang dihasilkan dari sistem hukum.
Ini adalah hukum itu sendiri, aturan, doktrin, undang-undang, dan keputusan,
sejauh mereka benar-benar digunakan oleh para penguasa, maupun bentuk
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keputusan yang mereka keluarkan. Komponen yang ketiga adalah budaya. Ini
adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem bersama-sama, dan yang
menentukan tempat sistem hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.
Aspek-aspek budaya hukum, berpengaruh pada semua sistem hukum. Budaya
hukum sangat penting sebagai sumber tuntunan yang dibuat pada sistem. Budaya
hukum, yaitu nilai-nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum, yang
menentukan kapan, mengapa dan di mana orang mematuhi hukum dan kebijakan
pemerintah, atau tidak mematuhinya. Ketiga komponen tersebut secara bersamasama, yakni stuktural, budaya, dan substantif, membuat sebuah totalitas yang
disebut sistem hukum).
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2011, hlm. 8), efektif atau tidaknya
suatu hukum dalam masyarakat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain :
Pertama : faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Undang-undang dalam
penegakan hukum merupakan peraturan tertulis, yang pemberlakukannya didasarkan
pada asas-asas, antara lain :
1) Undang-undang tidak berlaku surut;
2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula;
3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang
bersifat umum;
4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku
terdahulu.
5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual
dan material bagi masyarakat maupun pibadi, melalui pelestarian ataupun
pembaharuan (inovasi).
Kedua : faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan
(status) dan peranan (role). Kedudukan mengandung hak-hak dan kewajibankewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban merupakan peranan atau role.
Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur (1) peranan yang ideal (ideal
role); (2) peranan yang seharusnya (expected role); (3) peranan yang dianggap oleh
diri sendiri (perceived role); dan (4) peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).
Peranan penegak hukum dianggap penting dalam penegakan hukum karena
berhubungan dengan hukum diskresi, yakni pengambilan keputusan yang tidak terikat
oleh hukum, dimana penilaian pribadi penegak hukum memegang peranannya
(Soekanto, Soerjono, 2011 : 19-20).
Ketiga ; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan
seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual (Soekanto,
Soerjono. 1983, dalam 2011, hlm. 44).
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Keempat ; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum. Yang ditunjukkan dalam kepatuhan hukumnya.
Penegakan hukum banyak dipengaruhi oleh anggapan-anggapan masyarakat tentang
hukum, bahwa hukum diartikan sebagai Ilmu pengetahuan, sebagai disiplin yang
mengajarkan tentang kenyataan, sebagai norma atau kaidah, sebagai tata hukum,
sebagai petugas ataupun pejabat, sebagai keputusan pejabat atau penguasa, sebagai
proses pemerintahan, sebagai perilaku teratur dan unik, sebagai jalinan nilai dan
sebagai seni (Soekanto, Soerjono. 2011, hlm. 45-46). Anggapan-anggapan masyarakat
tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu, yang
bisa dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang menempatkan
hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya (Soekanto, Soerjono. 2011, hlm.
55).
Kegiatan penyuluhan hukum warga masyarakat mengandung substansi
material pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum,
sehingga masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya
hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dengan aturan yang ada. Masyarakat yang tidak memiliki kompetensi
hukum apabila warga masyarakat :
1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka
dilanggarakan atau terganggu
2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi
kepentingan-kepentingannya;
3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum, karena faktorfaktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi
dengan pelbagai unsur kalagan hukum formal.
(Soekanto, Soerjono. 2011, hlm. 56).
Kelima ; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pemahaman budaya dalam
penegakan hukum terkait dengan kebudayaan sebagai sistem hukum yang menurut
Lawrence M. Friedman (dalam Soekanto, Soerjono. 2011, hlm. 59) mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak.
Faktor-faktor penegakan hukum tersebut diatas menjadi indikator berfungsinya
sistem hukum dalam negara hukum, baik dalam pemahaman substansi, struktur
maupun budaya hukum. Berfungsinya hukum tidak hanya dipengaruhi oleh hukum
tertulis dan undang-undang atau peraturannya saja namun juga non hukum yang
meliputi penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana dan budaya. Efektivitas
penegakan hukum di masyarakat menjadi faktor penting dalam penegakan hukum.
Perlu upaya untuk membentuk kesadaran masyarakat yang menempatkan hukum pada
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kedudukan dan peranan yang semestinya. Kegiatan penyuluhan dan pendidikan hukum
merupakan upaya untuk membentuk kesadaran hukum pada warga negara.
Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya
dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi,
sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya (Muladi. 2002, hlm. 70)
Penegakan hukum dalam negara hukum bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada rakyat atau warga negara untuk mencapai kepastian, keadilan dan
kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Sistem hukum yang baik akan menjadi sarana
penting dalam membentuk pemerintahan yang baik (good governance) dan warga
negara yang baik (good citizen). Maka untuk terbentuknya sistem hukum yang baik
dalam masyarakat diperlukan upaya untuk menyerasikan antara nilai-nilai dan asasasas hukum agar terwujud dalam sikap tindak atau perilaku manusia dalam mematuhi
dan menempatkan hukum pada peranan dan kedudukannya, perlu adanya pengajarann
atau pendidikan bagi manusia agar ia menjadi warga negara yang baik (good citizen).
Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka pendidikan berperan dalam dalam
menyerasikan hubungan antara nilai-nilai hukum ke dalam kaidah-kaidah hukum
sehingga akan terwujud sikap tindak sesuai dengan norma-norma hukum. Hukum akan
terwujud apabila dipatuhi dan diwujudkan dalam perilaku manusianya baik sebagai
penegak maupun masyarakatnya. Penegak hukum berfungsi mewakili kepentingan
negara untuk menjaga dan melindungi masyarakat dan masyarakat berpartisipasi untuk
mematuhi aturan hukum, sehingga akan memperkuat sistem hukum yang memiliki
struktur, substansi dan budaya hukum yang baik.
2. Moralitas Dalam Menjalankan Hukum
Berangkat dari pemahaman bahwa “hukum memerlukan moralitas”, karena
moralitas dapat menjadi pilar yang kokoh dan elegan yang menopang tegaknya hukum.
Menjadi kesadaran bersama bahwa hukum sebagai produk sosial masyarakat
merupakan alat yang diciptakan untuk mengatur dan mengangkat harkat dan martabat
manusia. Bisa dikatakan hukum sarat dengan nilai-nilai yang mengayomi manusiamanusia yang terhimpun sebagai suatu masyarakat, demikian menurut pendapat dari
Yovita dan Bernard L. Tanya ( 2014, hlm. vii-viii). Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa,
moralitas sangat penting, karena tanpa pedoman mengenai baik dan buruk, kehidupan
bersama tidak dapat diatur. Kesadaran mengenai hal yang dianggap baik dan wajib
dilakukan muncul dalam bentuk kewajiban atau komitmen untuk menjalankan hukum
(2014,hlm. 100 – 101).
Moralitas berasal dari kata moral yang dalam kamus besar bahasa Indonesia
diartikan sebagai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah
lakunya, menyangkut hal yang baik dan hal yang buruk. Selanjutnya pemahaman
moralitas berkaitan dengan aturan atau petunjuk konkret bagaimana manusia harus
hidup, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup manusia sebagai manusia yang baik
dan bagaimana ia harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Nilai moral
tidak berasal dari luar diri manusia, tetapi berakar dalam kemanusiaan seseorang. Maka
bisa dikatakan moralitas merupakan kebermaknaan manusiawi secara menyeluruh,
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yang berkaitan dengan nilai sebagai ukuran baik dan buruk dan mengandung keharusan
bagi seluruh masyarakat.
Prinsip-prinsip moral yang dianggap relevan menjalankan hukum untuk tujuan
keadilan, kepastian dan kemanfaatan menurut Yovita dan Bernard L. Tanya (2014 :
101 – 122), antara lain :
1) Kehormatan.
Kehormatan, merupakan prinsip utama dalam menjalankan hukum, penting
untuk menjaga komitmen dalam menjalankan penegakan hukum. Hidup
terhormat, adalah mampu menjaga integritas, setia pada tugas, peka pada
tanggung jawab, tidak korup, dan sebagainya, Idealisme ini sangat penting
dalam menjaga hukum sebagai kaidah yang harus mengatur manusia dan
kepentingannya secara benar, tepat, bermanfaat, dan adil.
2) Tanggung jawab.
Tanggung jawab membuat hukum hadir secara bermakna, karena tanpa
ketiadaan tanggung jawab berakibat pada pengabaian hukum (diregading the
law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), sampai pada
penyalahgunaan hukum (missue of the law). Tanggung jawab dalam prinsip
hukum berkaitan dengan mengelola hukum secara benar atau pengelolaan
hukum yang bermoral, yakni yang taat asas dan mendatangkan kebaikan bagi
semua orang.
3) Officia Virtutis
Officia Virtutis adalah prinsip etika tentang tugas, secara etis setiap tugas
bernilai kewajiban, karenanya disebut etika kewajiban. Disebut kewajiban,
bukan karena diperintahkan secara hukum, tetapi lebih karena niat murni untuk
bertindak bijaksana. Sebagai penghormatan terhadap kewajiban, yang sarat
dengan motif atau niatan baik dalam menjalankan tugas, sesuai dengan
keluhuran tugas. Penghayatan terhadap tugas sebagai kewajiban, menjadi hal
yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan adanya
kesadaran tentang kekuasaan yang mempunyai nilai untuk diabdikan terutama
bagi kemaslahatan orang lain dan bagi kebenaran serta keadilan.
4) Epikeia.
Epikea, merupakan prinsip etis yang bertolak dari kesadaran mendalam akan
nilai etis yang terkandung dalam hukum. Merupakan kecakapan untuk
memadukan tuntutan hukum dan hati nurani. Dengan epikeia, kewajiban etis
diwujudkan dengan mengambil keputusan, untuk mengejar nilai etis yang lebih
baik didasarkan pertimbangan kebaikan. Prinsip ini diterapkan untuk
menemukan keadilan, yang didasari pertimbangan etika atau moral.
3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Fungsi Penegakan Hukum
Pendidikan sebagaimana pesan UUD NRIT 1945 adalah untuk mewujudkan
warga Negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengisi
kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kebesaran dan kejayaan Negara
Indonesia (Sapriya. 2007, hlm. 1).
Menurut Branson (1999, hlm. 7), pendidikan yang bertujuan meningkatkan
partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik
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dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional adalah Pendidikan
Kewarganegaraan.
Cogan dan Dericot (1998, hlm. 2) menyatakan bahwa, Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter individu
menjadi warga negara yang baik dan cerdas atau smart and good citizen. Selanjutnya
menurut Winataputra (2001, hlm. 317 - 318), Pendidikan kewarganegaraan (PKn)
mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan,
nilai, sikap dan keterampilan menjadi warga negara yang baik (good governance).
Merujuk pendapat Aristoteles menyatakan, “agar manusia yang bersikap adil
itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara maka manusia harus didik menjadi
warga yang baik dan bersusila”(Limbong, Bernhard. 2011, hlm. 48). Selanjutnya
menurut Astim Riyanto (2009, hlm. 142), pendidikan kewarganegaraan merupakan
bagian dari pendidikan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari International Commission
of Jurists pada South East Asian and Pacific Conference of Jurists di Bangkok,
Thailand pada tahun 1965 yang merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan
yang demokratis dibawah Rule of Law (pemerintah yang demokratis dibawah Negara
Hukum) yang dinamis sebagai berikut : (1) perlindungan konstitusional, artinya selain
menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) badan kehakiman yang bebas
dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan menyatakan
pendapat; (5) kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; serta (6) pendidikan
kewarganegaraan (South-East Asian and Pacific Conference of Jurits, Bangkok,
February 15-19, The Dynamic of the Rule of Law in the Modern Age, International
Commission of Jurists, Bangkok, 1965, hlm. 39-50, dalam Riyanto, Astim. 2009, hlm.
141). Lebih lanjut Astim Riyanto menyatakan bahwa :
Pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan, antara lain dalam
pembentukan warga negara yang baik (good citizen making), membentuk
warga negara yang memiliki rasa kebangsaan (nationalism, sense of
nationality) dan cinta tanah air, pembangunan karakter dan bangsa (nation
and character building), pembangsaan suatu bangsa missal identitas nasional
(national identity reinforecement), penguatan kesadaran bela negara,
penguatan peningkatan kemakmuran perorangan dan kesejahteraan sosial
(invidual prosperity and social welfare enhanching), penguatan kecerdasan
dan keterampilan sosial (social skills and smartness enchanching), serta
penguatan kehidupan berdampingan secara damai dengan warga negara dari
negara lain (2009 , hlm. 43).
Winataputra (1999, dalam Wahab, dan Sapriya. 2011, hlm. 41)
mengidentifikasi sekelompok topik nilai demokratis yang dipersiapkan untuk
membangun sekolah yang demokratis, seperti :“law and order, obedience, discipline,
shared decision-making, social-dedication, freedom, responsibility, honesty, self
control and wisdom” (hukum dan ketertiban, ketaatan, disiplin, pengambilan
keputusan bersama, dedikasi sosial, kebebasan, tanggung jawab, kejujuran,
pengendalian diri dan kebijaksanaan).Indikator diatas sedikitnya akan memberikan
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dasar (minimum basic indicators) untuk menetapkan tolok ukur kewarganegaraan
seseorang sebagai warga negara yang demokratis.
Pendidikan kewarganegaraan menjadi syarat keberadaan dari suatu negara
demokrasi dibawah Rule of Law (pemerintah yang demokratis dibawah Negara
Hukum). Sebagai negara demokrasi dibawah Rule of Law pendidikan menjadi unsur
dalam penegakan hukum yang dijamin dalam konstitusi. Menurut konstitusi UUD
NRIT 1945, Pasal 27 ayat (1), dijelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberi makna adanya
kewajiban dari setiap warga negara untuk menaati hukum, yang ditunjukkan melalui
perilaku sadar hukum warga negara dalam aktivitas hidupnya. Maka melalui
pendidikan kewarganegaraan akan terbentuk warga negara yang bertanggung jawab
terhadap berlakunya hukum dan pemerintahan sesuai dengan peranan dan
kedudukannya di negara hukum.
Aziz Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) mengidentifikasikan warga negara
yang baik adalah sebagai berikut :
Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga
negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan
masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara
cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (socially sensitive, socially
responsible dan socially intelegence), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu
berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku
warga negara dan warga masyarakat yang baik (socio civic behavior and
desirable personal qualities).
Warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan
hukum serta aturan dan ketentuan perundang-undangan dengan penuh rasa
tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara di
sekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara
bertanggungjawab (2011, hlm. 312)
Menurut pendapat dari Muhammad Numan Somantri (2001, hlm. 167-170),
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) berhubungan erat
dengan pendidikan politik, hukum, dan nilai, karena pada dasarnya unsur-unsur dan
jenis pendidikan tersebut merupakan rumpun pendidikan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Melalui konsep pendidikan politik, pendidikan hukum,
dan nilai, akan mendekatkan dengan masalah kehidupan politik, hukum, dan nilai yang
dihadapi sehari-hari oleh warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan
melalui pendekatan cross disipliner yang diperkaya dengan konsep politik, pendidikan
hukum, dan pendidikan nilai, antara lain : (a) konsep moral Pancasila : tidak berbuat
sewenang-wenang (power tends to corrupt); (b) konsep pengetahuan kewarganegaraan
: hak warga negara; (c) konsep pendidikan politik : pendidikan politik : aparat negara
organisasi kekuasaan; dan (d) pendidikan hukum : rule of law.
Hal ini diperkuat dengan pendapat Sapriya, bahwa bidang studi PKn bersifat
multidimensionalitas, sehingga dapat disikapi sebagai : pendidikan kewarganegaraan,
pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan,
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pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan
demokrasi (Sapriya. 2007). Karakteristik dijadikan indikasi bahwa PKn sebagai displin
ilmu terintegrasi yang bercirikan sifat multifacet (Sapriya. 2012, hlm. 30-31).
Pendidikan kewarganegaraan dalam paradigm baru mengusung tujuan utama
untuk mengembangkan “civic competences” yakni civic knowledge (pengetahuan dan
wawasan warga negara), civic dispositions (nilai,
komitmen, dan sikap
kewarganeagaraan) dan civic skills (perangkat keterampilan intelektual,sosial, dan
personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga
negara (Winataputra. 2001, hlm.317-318).
Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana, yang tepat untuk
menginternalisasikan moralitas dalam menjalankan hukum. Konsep yang terkandung
sangat berkaitan dengan bentuk pendidikan moral. Komponen pendidikan moral
menurut Thomas Lickona (1991, 2013, hlm. 73) meliputi pengetahuan moral, perasaan
moral dan perbuatan moral. Pengetahuan moral menurut Lichona ada enam antara lain
kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran
moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Perasaan moral memfokuskan
perhatian pada hati nurani, penghargaan diri (self-esteem), empati, mencintai kebaikan,
kontrol diri, dan kerendahan hati. Sedangkan tindakan moral meliputi kompetensi,
kehendak dan kebiasaan (1991, 2013 : 75-88).
Praktek pembelajaran di kelas pembentukan moral menurut Thomas Lickona
(1991, 2013 : 96 – 98) diperlukan pendekatan komprehensif, antara lain :
1. Bertindak sebagai pengasuh, teladan, dan pembimbing, yang memperlakukan
siswa dengan perasaan cinta dan hormat, memberi contoh-contoh yang baik,
mendukung perilaku pro sosial, dan mengkoreksi tindakan-tindakan yang
keliru.
2. Menciptakan komunitas moral di kelas, membantu siswa saling mengenal,
menghormati, dan peduli, serta menjadikan mereka merasa sebagai anggota
yang dihargai dalam kelompok/kelasnya.
3. Mempraktekkan disiplin moral, menciptakan dan menegakkan peraturan dan
menjadikan peraturan tersebbut sebagai sebuah kesempatan untuk
menumbuhkan penalaran moral, control diri, dan sikap hormat yang sama
terhadap siapa saja.
4. Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, melibatkan siswa dalam
pengambilan keputusan dan turut bertanggung jawab menjadikan kelas sebagai
tempat yang perlu mereka tuju dan sebagai tempat untuk belajar.
5. Mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum, menggunakan mata pelajaran
akademis sebagai sarana untuk mengkaji masalah-masalah etis.
6. Menggunakan pembelajaran kooperatif untuk mengajari sikap dan keterampilan
tolong-menolong dan kerja sama pada anak-anak.
7. Membangun “nurani dalam bekerja” dengan mendorong pertumbuhan dan
tanggung jawab akademis dan sikap hormat siswa terhadap nilai-nilai dalam
belajar dan bekerja.
8. Mendorong refleksi moral melalui kegiatan membaca, menulis, diskusi,
mengambil keputusan, latihan praktis dan debat.
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9. Mengajari resolusi konflik, agar siswa memiliki kapasitas dan komitmen
menyelesaikan konflik secara adil dengan cara non kekerasan.
Untuk menselaraskan pendekatan komprehensi pendidikan moral dengan
pendidikan kewarganegaraan, maka pengembangan kompetensi warga negara dalam
membentuk kesadaran hukum dilakukan melalui pembentukan moral hukum
kewarganegaraan antara lain :
1) Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang selaras dengan pengetahuan
moral, terkait dengan aturan hukum yang didalamnya mengandung asas-asas dan
nilai hukum, hak asasi manusia, kebebasan dan keteraturan, hubungan warga
negara, masyarakat dan negara, kekuasaaan dan kewenangan negara, serta hak dan
kewajiban warga negara.
2) Watak atau sikap kewarganegaraan (civic dispotition ) yang selaras dengan
perasaan moral, terkait dengan kemampuan untuk menaati hukum, melaksanakan
hak dan kewajiban, tanggung jawab moral, disiplin diri, penghargaan terhadap
harkat dan martabat manusia, kepedulian sebagai warga negara, kesopanan,
mematuhi hukum (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar.
3) Keterampilan warga negara (civic skills) yang selaras dengan tindakan moral,
terkait dengan kemampuan dalam mempraktekkan hak dan kewajiban warga
negara sebagai anggota masyarakat, antara lain mengidentifikasi dan membuat
deskripsi, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, mengambil/menentukan
keputusan dengan musyawarah, dan mempertahankan pendapat tentang berbagai
permasalahan hukum.
Peran pendidikan hukum dalam mengaktualisasikan moralitas penegakan
hukum menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Menurut Heather Fry,
dkk dalam bukunya “A handbook Teaching and Learning in Higher Education” (2009,
2013 : 450 – 454), aktivitas pembelajaran berbasis masalah merupakan karakteristik
yang kuat dari pendidikan hukum. Pembelajaran berbasis masalah (PBL/Problem-based
learning) membantu siswa mampu mengaplikasikan atau mengaktualisasikan
kemampuan menganalisis masalah, disamping membantu pengembangan ketrampilan
pemecahan masalah, sehingga siswa mampu melakukan pembelajaran mandiri dan
kelompok.
Menurut Wahab dan Sapriya (2011 : 333-334) Pendidikan kewarganegaraan
menekankan pada upaya terbentuknya warga negara yang lebih mandiri dalam
memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta mengambil
keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakat.
Kemampuan warga negara dalam membuat dan mengambil keputusan perlu dilatih
secara terus menerus agar warga memiliki keterampilan dalam mengembangkan
berbagai alternatif untuk sampai pada keputusan yang tepat. Pendekatan pendidikan ini
harus diciptakan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan
penerapan nilai-nilai dan moral antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa
yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Pada pembelajaran berbasis masalah atau
diistilahkan dengan pendekatan kasus, menurut Wahab dan Sapriya (2011 : 336 – 337),
dapat mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menetapkan komponenkomponeen yang dianggap penting dalam situasi, menganalisis, menyimpulkan, dan

799

membandingkan serta mempertentangkan komponen-komponen tersebut, dan membuat
penilaian terhadap berbagai kasus tersebut.
Melalui Pendidikan kewarganegaraan berbagai permasalahan penegakan hukum
dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dalam menjalankan hukum. Pendidikan
kewarganegaraan yang bersifat multidimension menggunakan pendekatkan
pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kecerdasannya, yang
tidak hanya kecerdasan dalam aspek intelektual saja, namun juga kecerdasan emosional,
sosial dan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki oleh warga negara akan dapat
dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis berbagai masalah penegakan hukum
yang lebih kompleks, tidak hanya berdasarkan kemampuan kognitif semata, namun
terkait kemampuan afektif dan psikomotorik. Pendidikan kewarganegaraan berperan
untuk
membentuk
warga
negara
yang
memiliki
kesadaran
untuk
mempertanggungjawabkan semua perilakunya sehingga harapannya setelah mengikuti
kegiatan pembelajaran akan terbentuk warga negara yang mampu mengevaluasi
berbagai kondisi penegakan hukum terutama akibat perilaku penegak hukum yang
bertentang dengan hukum dan prinsip moral.
Simpulan
Pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum harus mampu
menginternalisasikan prinsip-prinsip moralitas dalam upaya penegakan hukum. Proses
internalisasi moral kewarganegaraan menjadi solusi dalam membentuk perilaku warga
negara yang mematuhi hukum, sehingga nantinya memiliki kesadaran
bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai warga negara
maupun sebagai penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor hukum atau aturan tertulisnya saja namun juga dipengaruhi oleh pola
perilaku manusia dalam mematuhi hukum. Pendidikan berperan dalam dalam
menyerasikan hubungan antara nilai-nilai hukum ke dalam kaidah-kaidah hukum
sehingga akan terwujud sikap tindak sesuai dengan norma-norma hukum. Hukum akan
terwujud apabila dipatuhi dan diwujudkan dalam perilaku manusianya baik sebagai
penegak maupun masyarakatnya, sehingga akan memperkuat sistem hukum yang
memiliki struktur, substansi dan budaya hukum yang baik.
Pendidikan yang terintegrasi dengan pembentukan kesadaran hukum dapat
dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Untuk menselaraskan antara
pendekatan komprehensif pendidikan moral dengan pendidikan kewarganegaraan, maka
dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi hukum kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada upaya terbentuknya warga negara yang
lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi,
serta mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta
masyarakat.
Peran pendidikan hukum dalam mengaktualisasikan moralitas penegakan hukum
menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pendidikan ini harus
diciptakan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan penerapan
nilai-nilai dan moral antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang terjadi
dalam keluarga dan masyarakat.
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PROSES PENGUATAN KARAKTER MAHASISWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MELALUI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
Oleh,
Ruslan, S.Pd,M.Ed13
Abstrak
Banyak cara yang dapat ditempuh dalam memperkuat karakter mahasiswa, salah
satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan
mahasiswa yang dilakukan diluar jam belajar di ruangan kelas. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan proses penguatan karakter mahasiswa melalui kegiatan
ekstrakurikuler, dengan fokusnya yaitu: nilai-nilai karakter yang dikembangkan
melalui kegiatan ekstra kurikuler dan strategi pengembangan nilai karakter melalui
kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data.Sedangkan
subyeknya adalah tokoh mahasiswa dari organisasi formal kemahasiswaan di FKIP
Unsyiah yang berjumlah 10 orang. Hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa
terdapat tiga sumber nilai yang dijadikan sebagai dasar pengembangan nilai-nilai
karakter mahasiswa di FKIP Universitas Syiah Kuala, yaitu: nilai agama, nilai nasional
dan nilai local wisdom. Strategi pelaksanaan pendidikan karakater dapat dilakukan
melalui berbagai kegiatan mahasiswa seperti pelatihan dan seminar serta kegiatan
pengabdian.Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa, penguatan karakter
mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat lebih dioptimalkan lagi, hal ini
dikarenakan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa lebih banyak belajar
lebih selain melalui jalur pengajaran di ruangan kelas.
Kata Kunci: Karakter, Ekstra kurikuler.
A. LATAR BELAKANG
Sebagai negara yang sedang berkembang serta negara yang sedang mengalami
transisi panjang, Indonesia telah mengalami degradasi moral yang tergolong “akut”
dalam sepuluh tahun terakhir. Statmen ini sangatlah beralasan, jika dilihat dalam realita
sosial yang sedang terjadi akhir-akhir ini, seperti pencucian uang negara, ketidak
adilan sosial, saling tuduh antara sesamalembaga negara, dan bahkan sampai kepada
kasus ketidak jujuran mahasiswa dalam ujian, ketidak jujuran dosen dalam hal karya
ilmiah serta sederetan kasus lainnya yang mengarah kepada proses semakin buruknya
karakter bangsa akhir-akhir ini.
Kondisi ini semakin harisemakin parah dan dikhawatirkan dapat mengancam
kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh apabila keadaan ini tidak
segera di atasi.Banyak yang beranggapan bahwa krisis multidimensi terjadi saat ini
sebagai bentuk dari kegagalan sistem pendidikan yang dibangun selama ini.artinya,
sistem pendidikan kita telah “gagal” dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu:
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang.
13
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Harus kita akui bahwa memang pendidikan kita telah memberikan penekanan
besar pada penguasaan ilmu dan teknologi, sedangkan aspek nilai menjadi
terlupakan.Akibatnya, pendidikan hanya menghasilkan manusia-manusia yang tidak
memiliki sistem nilai.Pendidikan juga lebih sebagai “amputasi” kebebasan karena
mengabdi pada kekuatan politik yang tidak berlandaskan moral atau etik.Masyarakat
kita masih beranggapan bahwa pendidikan itu tanggung jawab pemerintah
semata.Padahal, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,
pemerintah, dan masyarakat.
Dapat dideskripsikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di negara kita
belum sesuai dengan harapan yang tertuang dalam undang-undang. Oleh karena itu,
perlu adanya suatu pola pendidikan yang mengarah kepada pembentukan karakter
peserta didik, agar menjadi lulusan yang memiliki akhlakul karimah, sebagaimana
yang diinginkan oleh agama, bangsa dan negara, yaitu lahirnya generasi yang jujur,
bertanggungjawab, adil dan peduli dalam segala aspek.Atas dasar latar belakang di
atas, penulis terdorong untuk melakukab kajian mendalam menyangkut dengan upaya
dalam memperkuat nilai karakter mahasiswa di Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Syiah Kuala melalui kegiatan ekstrakurikuler.
A. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini dapat ditentukan tujuan
dari penelitian ini, yaitu:
1. Mendeskripsikan nilai karakter yang diperkuat melalui kegiatan
ekstrakurikuler mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah.
2. Mendeskripsikan strategi penguatan karakter bagi mahasiswa melalui kegiatan
ekstrakurikuler.
B. Tinjauan Pustaka
1. Konsepsi Pendidikan Karakter
Penelitian ini mengadopsi beberapa konsep dari pakar pendidikan karakter
yang memberikan sumbangan pemikirannya tentang pengembangan karakter atau nilai
bagi manusia.sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter berpijak
dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat
absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule.
Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai
karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar
tersebut adalah: cinta kepada Tuhan dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung
jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerja sama, percaya diri,
kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan
rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan
bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian,
peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin,
visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di kampus
harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan
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menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan,
kondisi, dan lingkungan kampus itu sendiri.
Para pakar pendidikan umumnya sependapat tentang pentingnya upaya
peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada
perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatannya. Berhubungan dengan
pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan
pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan
perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi
nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni
melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.
Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara
psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan
fungsi dari seluruh potensi individu manusia dalam konteks interaksi sosial kultural
yang berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses
psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: (1) Olah Hati
(Spiritual and emotional development); (2) Olah Pikir (intellectual development); (3)
Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan (4) Olah Rasa
dan Karsa (Affective and Creativity development).
Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral.
Dalam hal ini, Menurut Hersh (1980), di antara berbagai teori yang berkembang, ada
enam teori yang banyak digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional,
pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan
moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut,
Elias (1989) mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni:
pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi
didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi,
yakni: perilaku, kognisi, dan afeksi.
Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktekan di
sejumlah negara. Studi Mark Halstead dan Monica Taylor (2000) menunjukkan
bagaimana pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai sebagai cara membentuk karakter
terpuji telah dikembangkan di kampus-kampus di Inggris. Peran kampus yang
menonjol terhadap pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut teraplikasi
dalam dua hal. Dalam hal ini Halstead dan Taylor (2000: 169) menjelaskan“to build
on and supplement the values children have already begun to develop by offering
further exposure to a range of values that are current in society (such as equal
opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense
of and apply their own developing values”
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter
merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk
membantu peserta didik memahami 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.
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2. Konsepsi Ekstrakurikuler
Proses belajar mengajar dapat dilalui dalam berbagai situasi, baik formal
maupun non formal. Kegiatan formal suatu proses belajar mengajar yaitu kegiatan
yang didasarkan pada sistem pengajaran dengan tahapan tertentu, seperti
mempersipkan bahan ajar, menyampaian proses pengajaran dan mengevaluasinya.
Selain kegiatan kurikuler, kita juga mengenal kegiatan ekstra kurikuler sebagai bentuk
pengajaran, walaupun tidak ada evaluasi khusus yang dilakukan.Sebagaimana kita
fahami bersama bahwa kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan diluar mata
pelajaran secara formal yang telah di desain berdasarkan kurikulum tertentu.
Menyangkut dengan hal ini, berikut ini kita lihat beberapa landasan berfikir tentang
kegiatan ekstra kurikuler, dalam hal ini menurut Depdiknas (2007: 23) bahwa:
“kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar matapelajaran
dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai
dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang
secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang
berkemampuan dan berkewenangan”
Selanjutnya pada surat keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/Kep/O/2002,
dijelaskan bahwa kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa
dan pada waktu libur perguruan tinggi yang dilakukan baik di perguruan tinggi ataupun
di luar perguruan tinggi. Tujuan program ekstra kurikuler adalah untuk memperdalam
dan memperluas pengetahuan mahasiswa, mengenal hubungan antar berbagai mata
pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia
seutuhnya. Kemudian dalam surat keputusan Mendikbud Nomor 060/U/2003 dan surat
keputsan Mendikbud Nomor 080/U/2003, dijelaskan bahwa kegiatan ekstra kurikuler
adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam
susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan perguruan tinggi, dan
dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat mahasiswa.
Sebagaimana kita ketahui, kegiatan kurikuler sendiri adalah upaya untuk
mempersiapkan mahasiswa memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan
sosial.Melalui pengembangan aspek-aspek tersebut diharapkan mahasiswa dapat
menghadapi dan mengatasi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam
lingkungan pada lingkup terkecil dan terdekat, hingga lingkup yang terbesar lokal,
nasional, regional, bahkan global). Karena sasaran kompetensi yang diharapkan itu
meliputi jangkauan kompetensi yang amat luas, berupa aspek intelektual, sikap
emosional, dan keterampilan, maka pada akhirnya kegiatan ekstra kurikuler menjadi
tidak terbatas pada program untuk membantu ketercapaian tujuan kurikuler saja, tetapi
juga mencakup pemantapan dan pembentukan kepribadian yang utuh termasuk di
dalamnya pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Program kegiatan ekstra
kurikuler, dengan demikian, harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
menunjang kegiatan kurikuler, maupun pengembangan pembentukan kepribadian tadi.
Apabila ditelaah lebih jauh dari perspektif pendidikan nilai, maka apa yang
ditulis Taylor (Cholisin, 2004) dapat diartikulasikan ke dalam tiga lingkup, yaitu:
Pertama, pendidikan nilai adalah cara terencana yang melibatkan sejumlah
pertimbangan nila-nilai edukatif, baik yang tercakup dalam manajemen pendidikan
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maupun dalam kurikulum pendidikan. Dari hal yang paling luas sampai yang paling
sempit.Cara dapat diwakili oleh pencapaian visi dan misi untuk pengembangan nilai,
moral, etika, dan estetika sebagai keseluruhan dimensi pendidikan sampai pada
tindakan dosen dalam melakukan penyadaran nilai–nilai pada peserta didik.Kedua,
pendidikan nilai adalah situasi yang berpengaruh terhadap perkembangan pengalaman
dan kesadaran nilai pada peserta didik. Situasi dapat berupa suasana yang nyaman,
harmonis, teratur, akrab dan tenang. Sebaliknya, situasi dapat berupa suasana yang
kurang mendukung bagi perkembangan peserta didik, misalnya suasana bermusuhan,
semrawut, acuh tak acuh, dsb. Semua situasi pendidikan tersebut berpengaruh terhadap
pengembangan kesadaran moral mahasiswa, karena hal itu melibatkan pertimbanganpertimbangan psikologis seperti persepsi, sikap, kesadaran dan keyakinan mereka.
Ketiga, pendidikan nilai adalah peristiwa seketika yang dialami peserta didik.
Artinya pendidikan nilai berlangsung melalui sejumlah kejadian yang tidak terduga,
seketika, sukarela, dan spontanitas. Semua tidak direncanakan sebelumnya, tidak
dikondisikan secara sengaja dan dapat terjadi kapan saja. Penggalan-penggalan
peristiwa seperti itu merupakan hidden curriculum yang dalam kasus pengalaman
tertentu dapat berupa suatu kejadian kritis (critical incident) yang mampu mengubah
tatanan nilai dan perilaku seseorang (peserta didik).
C. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa FKIP Universitas Syiah,
khususnya mahasiswa yang tergolong dalam organisasi kemahasiswaan formal.Dengan
mengambil subyek penelitian sebanyak sebanyak 10 orang tokoh mahasiswa yang
terlibat sebagai pengurus organisasi mahasiswa di tingkat Jurusan dan juga organisasi
mahasiswa di tingkat fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)dan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh
melalui wawancara mendalam dengan subyek yang telah dipilih secara
purposive.Karena data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang sudah
terkumpul dianalisis secara deskriptif sesuai dengan siklus yang disarankan oleh Miles
dan Huberman (2007:16) dimana analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berikut ini akan disajikan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil
wawancara dengan informan yang terpilih. Hasil penelitian ini juga disadurkan
berdasarkan fokus yang terdapat dalam tujuan utama penelitian ini.adapun temuan
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Nilai karkater yang diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah.
Menyangkut dengan hal ini, kebanyakan informan memberikan jawaban yang
hampir sama antara satu dengan yang lainnya, bahwa nilai-nilai yang dikembangkan
sebagai nilai karakter bagi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di FKIP
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Unsyiah terdiri dari tiga sumber nilai utama, yaitu: pertama, nilai agama Islam,
dengan alasan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang beragama Islam, maka
nilai-nilai Islam merupakan nilai wajib yang diinternalisasikan menjadi nilai utama
dalam proses pendidikan karakter mahasiswa FKIP Unsyiah. Nilai-nilai Islam yang
dimaksud diantaranya adalah: keimanan, kejujuran, amanah, fatanah, dan nilai-nilai
humanis yang terkandung dalam kontek hak dasar manusia. Untuk memperkuat akan
nilai ini, maka menerut informan
Jika perlu, penataran syariat Islam itu dilakukan pada awal-awal penerimaan
mahasiswa baru, dan setiap mahasiswa baru wajib mengikuti penataran Syariat
Islam tersebut, seperti halnya pernah dilakukan pada proses internalisasi
doktrin kenegaraan pada masa orde lama dan orde baru melalui penataran P4
(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (wawancara dengan ketua
BEM FKIP).
Kedua, selanjutnya nilai yang di implimentasikan dalam proses penguatan
karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstra kurikuler yaitu nilai nasionalisme yang
didasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai nasional yang
dimaksud adalah: niali persatuan, saling menghargai/tenggang rasa, cinta tanah air,
loyalitas dan lain-lain yang termuat dalam pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para tokoh ini berpendapat bahwa:
Kita hidup dalam negara yang sangat plural dan tidak homogen.Kita hidup
dalam suasana yang sangat beragam etnik, bahasa, ras, budaya dan adat
istiadat, maka nilai-nilai nasionalisme sebagai perekat kehidupan bersama
dalam masyarakat yang multikulturalisme seperti Indonesia.Walaupun
multikulturalis, tetapi kita dapat bersatu dalam memajukan Negara Indonesia
menjadi Negara yang besar(wawancara dengan Nopri Hariadi, ketua
Himpunan Mahasiswa PPkn).
Ketiga, nilai karakter ketiga yang di implimentasikan dalam proses penguatan
karakter mahasiswa FKIP Unsyiah melalui kegiatan ekstrakurikuler yaitu nilai-nilai
lokal yang bermuara pada local wisdom. Menurut informanbahwa nilai-nilai lokal
hampir tidak menjadi perhatian dalam proses pendidikan kita saat ini. Sedangkan kita
tau bahwa era otonomi daerah, terlebih lagi Aceh sebagai daerah yang diberikan
otonomi khusus, sangat memungkinkan pengembangan karakter mahasiswa yang
berlandaskan pada nilai-nilai keacehan. Beberapa nilai keacehan yang dimaksud yaitu:
suka menolong orang lain, menghormati yang lebih tua, kepedulian yang tinggi
terhadap sesama, rendah hati, tidak loba, berprinsip hidup sederhana, setia pada
keluarga dan pemberani.
Masyarakat Aceh dalam sejarah dikenal pemberani dan tanggung.Malah oleh
orng belanda pernah menganggab bahwa orang Aceh itu morden.Keberanian
saat ini telah mulai memudar pada diri generasi Aceh dibandingkan dengan
dahulu, kalau dahulu orang Aceh siap mengorbankan harta dan nyawanya
untuk mempertahankan prinsip kebenaran. Maka, nilai-nilai Keaceh harus
kembali diinternalisasi di semua jenjang pendidikan sebagai proses
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pembentukan karakter anak didik (wawancara dengan ketua himpunan
mahasiswa olah raga)
Hasil selanjutnya juga ditemukan bahwa menurut repsonden pengembangan
kepribadian mahasiswa merupakan inti dari pengembangan kegiatan ekstrakurikuler.
Karena itu, profil kepribadian yang matang merupakan tujuan utama kegiatan
ekstrakurikuler. matang berarti mampu mengaktualisasikan diri (ucapan, pikiran dan
tindakan) yang selalu diperhadapkan kepada Allah SWT.
Pengembangan kepribadian yang matang dalam konteks pengembangan
kegiatan ekstrakurikuler tentunya dalam tahap-tahap kemampuan mahasiswa. Mereka
dituntut untuk memiliki kematangan dan keutuhan dalam lingkup dunia hunian mereka
sebagai orang yang sedang menuju proses dewasa. Mereka mampu mengembangkan
bakat dan minat, menghargai orang lain, bersikap kritis terhadap suatu kesenjangan,
berani mencoba hal-hal positif yang menantang, peduli terhadap lingkungan, sampai
pada melakukan kegiatan-kegiatan intelektual dan ritual keagamaan.
Pada mahasiswa FKIP Unsyiah program ektrakurikuler dikembangkan secara
integral baik dalam penataan fisik maupun pengalaman psikis. Model-model
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler selalu diarahkan secara integral untuk
mencapai tahapan-tahapan perkembangan kepribadian yang ”matang”
(wawancara dengan mantan ketua BEM FKIP Unsyiah).
2. Strategi Penguatan Karakter Bagi Mahasiswa Melalui Kegiatan
Ekstrakurikuler.
Jika penguatan nilai-nilai karakter mahasiswa dilaksanakan melalui kegiatan
keurikuler, maka kita akan temukan adanya mata kuliah khusus seperti ISBD, PPKn
dan Pancasila serta Pendidikan Agama yang diberlakukan sesuai dengan kurikulum
nasional secara baku selain inklud melalui setiap mata pelajaran lainnya. Namun
kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan dalam beragam strategi dan isi.Hasil
penelitian ditemukan bahwa muatan-muatan kegiatan yang dirancang oleh para
pengurus organisasi kemahasiswa FKIP Unsyiah dalam memperkuat karakter
mahasiswanya melalui kegiatan ekstra kurikuler antara lain:
a. Program keagamaan, program ini bermanfaat bagi peningkatan kesadaran moral
beragama peserta didik. hal itu dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan:
pesantren kilat, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih, latihan dakwah, baca
tulis Alqur‟an, pengumpulan zakat, dll, atau melalui program keagamaan yang
secara terintegrasi dengan kegiatan lain, misalnya: latihan nasyid, seminar, dll.
b. Pelatihan profesional, pelatihan profesional yang ditujukan pada pengembangan
kemampuan nilai tertentu bermanfaat bagi peserta didik dalam pengembangan
keahlian khusus. Jenis kegiatan ini misalnya: aktivitas jurnalistik, kaderisasi
kepemimpinan, pelatihan manajemen, dan kegiatan sejenis yang membekali
kemampuan profesional para mahasiswa FKIP Unsyiah.
c. Rekreasi dan waktu luang, rekreasi dapat memimbing mahasiswa untuk
penyadaran nilai kehidupan manusia, alam, bahkan Tuhan. Rekreasi tidak hanya
sekedar berkunjung pada suatu tempat yang indah atau unik, tetapi dalam kegiatan
ini dikembangkan cara-cara menulis laporan singkat tentang apa yang disaksikan
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untuk kemudian dijadikan bahan diskusi sesama mahasiswa. Demikian pula waktu
luang, perlu diisi dengan kegiatan olahraga atau hiburan yang dikelola dengan
baik.
d. kegiatan budaya, kegiatan kultural adalah kegiatan yang berhubungan dengan
penyadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai budaya. Kegiatan orasi seni, kursus
seni, kunjungan ke musium, kunjungan ke candi atau tempat-tempat bersejarah
lainnya merupakan program kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dalam
organisasi kemahasiswa FKIP Unsyiah. Kegiatan-kegiatan inipun disiapkan secara
matang sehingga dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sendiri.
e. Program perkemahan, kegiatan ini mendekatkan para mahasiswa dengan alam.
Karena itu agar kegiatan ini tidak hanya sekedar hiburan atau menginap di alam
terbuka, sejumlah kegiatan seperti perlombaan olah raga, kegiatan intelektual, uji
ketahanan, uji keberanian dan penyadaran spiritual merupakan jenis kegiatan yang
dikembangkan selama program perkemahan ini berlangsung.
f. Program live in exposure, adalah program yang sengaja dirancang untuk
memberikan kesempatan kepada para mahasiswa FKIP Unsyiah untuk
menyingkap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Para mahasiswa aktif
mengamati, melakukan wawancara dan mencatat nilai-nilai yang berkembang di
masyarakat, kemudian menganalisis nilai-nilai itu dalam kaitannya dengan
kehidupan di perguruan tinggi.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Dari hasil pengumpulan data dilapangan, dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Terdapat tiga sumber nilai utam sebagai nilai karakter yang diperkuat bagi
mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala melalui kegiatan ekstrakurikuler,
yaitu: sumber nilai agama Islam, sumber nilai lokal masyarakat Aceh dan juga
nilai nasionalisme
b. Strategi penguatan karakter mahasiswa Universitas Syiah Kuala yaitu melalui
seminar, training dan juga program seminar keagamaan serta program rekreasi
dan pelatihan life skill serta perkemahan.
2. Saran
Atas dasar penelitian ini juga telah dirumuskan beberapa saran sebagai berikut,
yaitu:
a. Kepada pemangku jabatan fungsional tingkat Universitas dan juga fakultas,
agar dapat segera mengeluarkan kebijakan khusus menyangkut dengan
optimalisasi penguatan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
b. Universitas perlu memasukkan program pendidikan karakter dalam anggaran
tahunan, hal ini sebagai bentuk usaha dan dorongan mewujudkan alumni yang
memiliki karakter sebagaimana yang diingikan oleh undang-undang.
c. Pihak universitas dan unit pelaksana teknis terkait perlu melakukan monitoring
dan evaluasi secara bersama menyangkut dengan tingkat keberhasilan dan
tantangan yang ada dalam upaya pengembangan karakter bangsa.
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MEMAKNAI HAKIKAT DAN
PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA
Oleh,
Yuyus Kardiman14
Abstrak
Meskipun demokrasi berkembang mulai dari barat, dan secara fenomenal berkembang
dalam kehidupan dunia, namun pelaksanaan demokrasi tidak mungkin bisa sama pada
setiap negara. hal ini karena demokrasi akan menyesuaikan diri dengan nilai dan akar
budaya bangsa dari setiap negara. Harus diakui bahwa nilai-nilai demokrasi Barat
memaksa dari semua aspek kehidupan menjadi nilai bangsa Indonesia, namun
tentunya hal ini bertolak belakang dengan nilai dan akar budaya kita, sehingga
kekacauan system demokrasi sudah dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Demokrasi kita adalah demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat , bukan
demokrasi ala baratatau demokrasi ala komunis. Demokrasi Pancasila yang berdasar
ada kehidupan kolektivitas, yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama bukan
kepentingan golongan atau inidividu.Demokrasi yang sandarkan pada nilai-nilai KeTuhanan, kemanusiaan, Persatuan demi mewujudkan keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Perlu rekonsepsi pola musyawarah mufakat dalam kehidupan kenegaraan Indonesia,
mulai dari siapa orang yang berhak menjadi peserta musyawarah, serta syarat pola
komunikasi yang mesti dilakukan dalam musyawarah mufakat.
Kata Kunci :Demokrasi,Pancasila, musyawarah-mufakat,

Pendahuluan
Sebagian besar daerah kabupaten/kota serta provinsi di Indonesia yang
melakukan pemilihan secara langsung kepala daerah, menjadi bermasalah, konflik
horisnontal tidak dapat dielakan lagi, pihak yang kalah menggugat ke Mahkamah
Konstitusi, pihak yang menangpun melakukan perlawanan. Banyak organisasi
kemasyarakan, dan partai politik pecah akibat adanya pihak mayoritas dan pihak
minoritas hal ini juga di hiasi dengan tingkat korupsi dari para elit partai yang duduk di
pemerintahan terus meningkat.
Melihat fakta di atas, memunculkan pertanyaan sederhana , apakah bangsa kita
menganut sebagai bangsa yang demokrasi?, mengapa demokrasi membawa kehidupan
kea rah yang menjadi tidal lebih baik? atau apakah system demokrasi kita yang tidak
benar?
Jawabannya bisa kita lihat dari falsafah bangsa yang di nobatkan juga sebagai
dasar negara dan Ideologi bangsa yakni Pancasila, terutama sila “Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.Hal ini
menjelaskan bahwa demokrasi kita bukanlah demokrasi langsung, melainkan
demokrasi tidak langsung atau perwakilan.Pengambilan keputusan tertinggipun bukan
14
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pada suara terbanyak melalui votting (penghitungan suara) melainkan melalui
musyawarah untuk mufakat.
Musyawarah mufakat bersumber kepada hukum adat. Dalam hal ini beerarti
cara pengambilan keputusan dengan musyawarah yang di dasari dengan toleransi,
dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu atau
kelompok. Konsepsi “musyawarah mufakat” muncul dari tradisi kultural bangsa
Indonesia15dan cenderung menampilkan proses yang alot dan relative sulit untuk
diterapkan dalam perpolitikan kontemporer kecuali dalam skala isu dalam skala kecil16.
Konsepsi yang sangat filosofis akan “musyawarah Mufakat” ini sampai saat ini
belum dapat diturunkan kedalam indicator-indikator pelaksanaanya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sehingga sangat wajar jika terjadi gelombang perubahan
budaya demokrasi berdasar musyawarah mufakat menjadi demokrasi ala barat yang
mengedepankan pengambilan keputsan melalui suara terbanyak demi efektifitas dan
efesiensi.
Untuk itulan tulisan ini menjadi menarik karena akan mencoba memberikan
gambaran bagaimana pola musyawarah mufakat itu dapat dijalankan, siapa orang yang
berhak untuk ikut dalam proses musyawarah mufakat, sehingga kedaulatan rakyat yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat
terlaksana dengan baik di bangsa ini.
Keutuhan Nilai Kemanusiaan Dalam Pancasila
Tertarik dengan model kemanusiaan dari Dr. Mubiar Purwasasmita, yang
menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia secara utuh terdiri dari 5 unsur, dimana
secara upaya pencapaiannya secara berurutan mulai dari 1) badan atau fisik, 2) nalar,
3) komunikasi, 4) etika, dan 5) Takwa.17Dimana pertama kali manusia dilahirnkan
tentunya diawali dengan fisiknya terlebihdahulu, kemudian sesuai dengan
perkembangan fisiknya, maka nalarnya pun mulai muncul dan berkembang.Hal ini
dapat dilihat ketika fisiknya mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman serta
organ perabanya dapat merespon dunia disekelilingnya, bersuara, menangis,
tersenyum, tertawa dan terus bergerak. Sesuai perkembangan fisik dan nalarnya, maka
komunikasi menjadi tahap berikutnya, pertanyaan “apa ini?”, dan “apa itu?” selalu
menghiasi perkembangan komunikasi yang dilakukan dengan orang terdekatnya yaitu
“ibu” atau keluarganya. Dari sanalah seorang manusia mulai mengenal dunia, semakin
baik komunikasi yang dilakukan, semakin luas komunikasi di dapatkan, tidak saja
melalui seorang ibu atau keluarga tedekatnya, tetapi juga dilakukan dengan lingkungan
terdekat sampai terjauh, komunikasi formal maupun non formal, maka secara
“langsung atau tidak langsung”, “sadar atau tidak sadar”, manusia sedang membentuk
etikanya sendiri, yang menjadi nilai dalam kehidupannya. Perjalanan akhir manusia
setelah mendapatkan etika, adalah takwa, yakni suatu keadaan manusia yang
15
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menjalankan etika hidupnya berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan (kekuatan
Ghaib).Pembobotan akan setiap unsur dari upaya manusia mendapatkan nilai utuh
kemanusiaan di atas, Mubiar menuliskan sebagai berikut: dari angka 100% untuk unsur
badan/fisik 63%, untuk nalar 22%, komunikasi 10%, etika 3% dan takwa 1%. 18
Namun berdasarkan nilainya model ideal kemanusiaan skala individu di atas
ternyata berbanding terbalik, Mubiar menjelaskan bahwa urutan dari nilai sekaligus
bobot kemanusiaan bukan mulai dari 1) badan, 2) Nalar, 3) Komunikasi, 4) etika dan
5) Takwa, melainkan mulai dari kebalikannya yaitu 1) Takwa dengan bobot 63%, Etika
dengan bobot 22%, 3) komunikasi dengan bobot 10%, 4) nalar dengan bobot 3 dan 5)
badan/fisik dengan bobot 1%.19 Hal ini dapast kita lihat dari gambar di bawah ini:

Lebih menarik ketika model ideal kemanusiaan skala individu di atas di angkat
menjadi skala yang lebih besar yaitu suatu masyarakat bangsa, maka dapat di lihat dari
gambar di bawah ini:

18
19
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Ketika manusia ada untuk pertama kalinya berupa badan atau fisiknya, maka
dalam skala masyarakat bangsa Indonesia, lahirlah namanya bangsa “Indonesia yang
Satu”. Perkembangan nalar manusia dalam skala bangsa hal ini sama dengan
perkembangan perekonomian, bagi bangsa Indonesia “perekonomiannya yang adil”.
Ketika manusia terus berkembang, maka keterampilan komunikasi dalam kehidupan
sangat dibutuhkan, dalam sekala bangsa, maka “musyawarah yang mufakat” sebagai
landasan komunikasi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan
kebangsaan. Selanjutnya perkembangan manusia mendapatkan etika dalam
kehidupannya, maka dalam skala bangsa, Indonesia mendapatkan kehidupan
“kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan ketika manusia mendapatkan tingkat
ketakwaan dalam kehidupannya, maka dalam skala bangsa, Indonesia memiliki
“Ketuhanan Yang Maha Esa”20.
Dilihat dari penjelasan di atas, maka model ideal kemanusiaan dalam skala
individu selaras dengan skala masyarakat bangsa. Bagi Indonesia terlepas dari masalah
urutan, hal ini menunjukkan kesempurnaan model ideal kemanusiaan yang tercermin
dalam “Pancasila”.Sila-sila Pancasila memiliki tujuan akhir, keterkaitan,
kesinambungan, saling mempengaruhi. Menurut Kaelan (2003) bahwa rumusan
Pancasila itu bersifat hirarkies dan berbentuk pyramidal, hal ini menjelaskan bahwa
Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan social
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa.Meliputi dan menjiwai sila
persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
serta sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Sila Ketiga: Persatuan
Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab. Meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila Keadilan social
bagi seluruh rakyat Indonesia.Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia.
Meliput dan menjiwai sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Sila Kelima:
Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan
Indonesia, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.21
Jika ditelusuri lebih dalam lagi, model ideal manusia dalam skala individu dan
masyarakat bangsa yang bagi masarakat Indonesia hal ini memiliki keselarasan,
sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa, Dasar Negara,
ideology bagi bangsa Indonesia memiliki tingkat kesempurnaan mencerminkan
kehidupan manusia ideal masyarakat Indonesia. Namun jika kita lihat secara keilmuan
kelima unsur manusia tersebut dapat kita lihat dari gambar di bawah ini:
20
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Dalam skala keilmuan, dari sudut pandang upayanya, secara berurutan unsur 1)
Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) ekonomi, 3) social budaya, 4) budaya dan 5)
agama. Sedangkan dari sudut pandang nilai maka urutannya menjadi 1) agama, 2)
budaya, 3) social budaya, 4) ekonomi dan 5) Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.Tentunya dengan bobot masing-masing sudut pandang yang
berlawanan22.Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata kelima unsur
Pancasila sebagai model ideal kemanusiaan bangsa Indonesia, secara keilmuan
memiliki nilai-nilai universal(universal value).
Nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dunia.Hal
ini dapat dibuktikan dengan perkembangan keilmuan dewasa ini dimana jika kita
mengenal bahwa perkembangan ilmu di negara sosialis dan liberalis itu kecenderungan
anti nilai/Tuhan, maka di tahun 2000-an lahirlah teori Spiritual Quotient (SQ) yang
ditemukan oleh Danah Johar dan Ian Marshall yang masing-masing dari Harvard
University dan Oxford University melalui riset yang sangat konprehensif. Beberapa
bukti ilmiah tentang kecerdasan spiritual dipaparkan Zohan dan Marshall dalam SQ,
Spiritual Quotient, The Ultimate Intelligence. Dimana dua diantaranya sebagai berikut:
Pertama, riset ahli psikologi/saraf, Michael Persinger pada awal tahun 1990an, dan lebih mutakhir lagi tahun 1997 oleh ahli saraf VS Ramachandran dan timnya
dari California University, yang menemukan eksistensi God Spot dalam otak manusia,
telah built in sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang terletak di bagian depan
otak. Kedua, riset ali saraf Austria, Wolf Singer era 1990-an atas makalahna : The
Binding Problem, yang menunjukkan ada proses saraf dalam otan manusia yang
terkonsentrasi pada usaha untuk menyatukan serta memberi makna dalam pengalaman
hidup kita. Suatu jaringan saraf yang secara literal “mengikat” pengalaman kita secara
bersama untuk “hidup lebih bermakna”.
Fakta berikutnya, Ian Mitroff dan Elizabeth Denton menuliskan dalam
karyanya yang berjudul A Spiritual Audit of Corforate America ; A Hard Look as
Spirituality, Religion and Values in the Workplace bahwa: “Mostof the executives
defined spirituality in much the same way-not as religion, but as “the basic desire to
find purpose and meaning in one’s life”. Ini makin memperkuat fenomena SQ yang
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perlahan namun pasti menempati ruang hati manusia, walaupun bukan seorang
spiritualis sekali pun.23
Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan SQ sebagai kecerdasan untuk
menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan
perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan
untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan
dengan yang lain24.Meskipun awalnya toeri ini tidak berhubungan dengan Ketuhanan
(religiusitas), tetapi sesuai dengan perkembangannya, akhirnya Danah Johar dan Ian
Marshal mengakui bahwa tidak mungkin konsep spirutualisme tidak bersandarkan
kepada nilai-nilai Ketuhanan. Hal ini pun membuktikan bahwa faham sekulerisme
barat hanyalah berupa klaim politik yang ingin membedakan keberadaan atau
eksistensi negera-negara barat dengan negara-negara bagian dunia lainnya.Namun
dalam kehidupan nyata nilai-nilai ketuhanan berkembang dengan pesatnya dinegara
liberal maupun sosialis yang tadinya mengakui anti Tuhan.
Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai ketuhanan yang diakomodir dalam
agama merupakan suatu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Karena dari
agamalah akan memberikan warna akan kebudayaan yang di tampilkan oleh setiap
kelompok manusia, agama juga yang akan memberikan arahan bagaimana setiap
manusia dapat menjalani kehidupan social politiknya dalam negara, mendapatkan dan
menikmati kesejahteraan dari usaha ekonomi yang dijalankan serta mengembangkan
ilmu dan pengetahuannya untuk kemasylahatan umat manusia.
Demokrasi Pancasila dengan system Musyawarah yang mufakat
Untuk mendapatkan makna terdalam dari sila keempat Pancasila, maka kita
harus mampu menjangkau makna filsafati yang terkandung di dalamnya, bagaimana
latar belakang perumusan serta suasana kebatinan dari proses perumusan sila tersebut.
Sifat Pancasila yang hirarkies menurut Kaelan, menjelaskan bahwa demokrasi
Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyaratan perwakilan yang di dasari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, dan
persatuan dalam upaya mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bangsa Indonesia bukan demokrasi
barat yang bersifat individualitik, sehingga melahirkan pemikiran suara rakyat
(individu) adalah suara kebenaran (suara Tuhan), hal ini juga yang berdampak kepada
kemenangan ada pada suara mayoritas (single mayority), yang minoritas menjadi
tersingkirkan (tirany monirity).
Demokrasi kita, berdasarkan kepada musyawarah yang mufakat (kolektifitas),
atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan.Bahwa setiap
keputusan berdasarkan pada pemikiran terbaik atas dasar nilai-nilai ketuhanan dan
kemanusiaan dalam kerangka negara kesatuan yang berkeadilan social.Sehingga setiap
kebijakan menjadi hikmah dan bijaksana bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Untuk lebih dalam lagi memahami makna filosofis kedaulatan rakyat kita,
maka sangat penting kita menghadirkan para pemikir utama akan sila keempat
Pancasila ini dalam pembahasan kita kali ini.
Menurut Mr. Muh. Yamin ketika presentasi lisannya dalam sidang BPUPKI
Pertama tanggal 29 Mei 1945, yang dokumentasikan Sekretariat Negara Republik
Indonesia (1995) menjelaskan bahwa dalam kalimat “Peri Kerakyatan” memiliki tiga
kata kunci yaitu Permusyawaratan, perwakilan dan pewakilan.
a. Permusyawaratan : terinspirasi dari surat Asysyura ayat 38 yang berbunyi
“Segala kebaikan mereka di musyawarahkan” . perintah itu sangat jelas.
Dalam sejarah Rasul dan pada zaman khalifah yang empat, ternyata
permusyawaratan bersama itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga
oleh pelaksanaan dasar itu maka segala ummat atau wakilnya dapat ikut
campur dalam penyusunan dan pelaksanaan negara. musyawarah menjadi
kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang ang berkepentingan,
membesarkan tanggung jawab warga negara, dan menimbulkan kewajiban
yang tidak mengikat hati.
Ada tiga hal mendasar permusyawaratan itu memberi kemajuan kepada ummat
yang hidup dalam negara yang dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhanan.
Pertama, karena dengan dasar musyawarah itu manusia memperhalus
perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan dengan membuka pikiran
dalam permusyawaratan sesame manusia.
Kedua, oleh permusyawaratan, maka negara tidaklah dipikul oleh seorang
manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala.Melainkan
dipangku oleh segala golongan, sehingga negara tidak berpusing disekelilling
seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang
tubuh, yang satu-satu sel mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang
menimbulkan perlainan atau perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan
seluruh badan.
Ketiga, permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan
pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusyawaratan membawa negara
kepada tindakan yang betul dan menghilangkan segala kesesatan.
kebaikan musyawarah – musyawarah pada masyarakat pada masa khalifah
yang empat dan sesudah itu, musyawarah bersatu dengan dasar mufakat
menurut adat – Perpaduan adat dengan perintah agama.
b. Perwakilan : dasar adat yang mengharuskan perwakilan – perwakilan sebagai
ikatan masyarakat di seluruh Indonesia, perwakilan sebagai dasar abadi bagi
tatanegara. Menurut peradaban Indonesia, maka permusyawaratan dan
perwakilan itu adalah di bawah pimpinan hikmah-kebijaksanaan yang
bermusyawarat atau berkumpul dalam persidangan.
Dasar perwakilan itu ialah tenaga yang kuat dan yang memberi warna dan
aliran istimewa kepada keinginan orang Indonesia kepada susunan tata-negara.
Perwakilan tidalah saja menguatkan persekutuan hukum adat dalam tata
negara bagian bawah, tetapi juga menjadi pedoman dalam keinginan bangsa
sekarang dalam menyusun tata negara bagian tengah dan bagian atas.
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c. Kebijaksanaan : rasionalisme, perubahan dalam adat dan masyarakat,
keinginan penyerahan, rasionalisme sebagai dinamika masyarakat.
1. Faham Negara Indonesia : membuang dasar negara filsafatiah (Plato,
Aristoteles, Thomas More) – 6 gabungan dasar dan faham yang di tolak, 9
gabungan dasar yang diterima, Kesimpulan Negara KEsejahteraan Rakyat
Indonesia : dan terbentuknya Republik Indonesia yang berdasarkan
nasionalisme – unitarisme.
2. Pembelaan : Dasar syuriah menimbulkan perang jihad – Perwakilan secara
adat menimbulkan tenaga keraman, Kebijaksanaan teknik dan siasat
perang, Balatentara kebangsaan Indonesia.
Hikmah kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah
rasionalisme yang sehat, karena talah melepaskan dari anarchi, liberalism dan
semangat penjajahan.25
Menurut Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang
BPUPKI menjelaskan tentang demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, sebagai
berikut “….kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demorasi Barat, tetapi
permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politie economische democratie yang
mampu mendatangkan kesejahteraan social!.....badan permusyawaratan yang akan kita
buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek demokratie saja, tatapi badan
yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke
rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid. ….saya seorang Islam, saya democrat
karena saya Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap
kepala negarapun dipilih.tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala
negara, baik kalif, maupun amirul mu‟minin, harus dipilih oleh rakyat?...”26
Hal di atas menjelaskan bahwa Soekarno demokrasi bangsa Indonesia
bukanlah demokrasi Barat, melainkan permusyawaratan-mufakat yang berlandaskan
nilai ke-Tuhanan.Sehingga hal ini rumuskan menjadi salah satu sila dalam Pancasila
yaitu Mufakat, atau demokrasi.Dan Soekarno mengakhiri prinsip Indonesia merdeka
dengan prinsip bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lebih gamblang Soekarno menjelaskan dalam tulisannya Di Bawah Bendera
Revolusi (1963) Jilid Pertama Cetakan kedua bahwa “…sosio-demokratsi adalah
timbul karena sosio-nasionalisme.Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri
dengan dia-dua kakinya di dalam masyarakat.Sosio-demokrasi yang tidak ingin
mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat.
Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala revolusi Prancis, bukan demokrasi ala
Amerika, ala Inggris, ala Nederland, ala Jerman, dll., tetapi ia adalah demokrasi sejati
yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rejeki.
Sosio demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi ekonomi.”27
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Sementara menurut Hatta (dalam Yudi latif, 2014) setidaknya ada tiga sumber
yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama di
leingkungan para pemimpin pergerakan.Pertama, tradisi kolektvisme dari
permusyawaratan desa.Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan
Illahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk
Tuhan.Ketiga, faham sosialis Barat yangmenarik perhatian para pemimpin pergerakan
kebangsaan karena dasar-dasar peri-kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi
tujuannya28.
Sehingga model demokrasi yang ideal itu secara ringkas dijelaskan oleh Bung
Hatta (1992:120 dalam Yudi Latif, 2014) sebagai berikut:
Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat.Tetapi
Kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan di propogandakan dalam kalangan
pergerakan nasional berlainan degan konsepsi Rousseau yang bersifat
individualime.Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia berakar dalam pergaulan
hidup sendiri yang bercorak kolektivisme.Demokrasi Indonesia harus pula
berkembang daripada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan
yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialism dan kapitalisme Barat
memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional
yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri29.
Sikap dalam System pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
adalah toleransi, sehingga setiap orang dan golongan akan bersikap menghargai
pendapat orang lain dan golongan lain. Bagi orang atau golongan tersebut tidak ada
pemaksaan terhadap kehendak atau keingingan, walaupun golongan tersebut
minoritas30.dimana tujuan dari musyawarah adalah tercapainya suatu kemufakatan.
Kemufakatan yang berdasarkan kepentingan bersama yang berdasarkan nilai-nilai
fundamental Pancasila.
Adapun kelemahan dari system ini adalah pengambilan keputusan dengan
proses musyawarah yang lebih panjang (alot/berlarut-larut), hal ini sangatlah wajar
karena pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan pemikiran terbaik untuk
kepentingan bersama, demi kemenangan bersama.
Dari penjelasan maka secara rinci dapat menggambarkan perbedaan demokrasi
Pancasila (musyawarah – mufakat) dengan demokrasi Barat seperti dapat kita lihat dari
tabel di bawah ini:
Matrik Perbedaan Musyawarah Mufakat dengan Demokrasi Liberal
No.
1.
2.

Sifat
Kemenangan

3.

Tujuan

Musyawarah Mufakat
Kolektivitas
Kemenangan bersama
Memperjuangkan
bersama

kepentingan

28

Demokrasi Liberal
Individualistik
Single
mayority
(kemenangan
mayoritas atau suara terbanyak)
Memperjuangkan
kepentingan
kelompok

Latif, Yudi (2014), Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan, Mizan: Jakarta.
Ibid, hal-376
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Mayoritas, Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia (jurnal), Mimbar Demokrasi, Jurusan Ilmu Sosial
Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Hal-5
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4.

Kebenaran

5.

Sandaran filsafat

6.

Proses

7.
8.

Pemikiran
Pembicara

9.

Sikap

Kebenaran bersama berlandaskan
kebenaran Tuhan
Atas Berkat AllahYang Maha
Kuasa dengan di dorong oleh
keinginan yang luhur, …
Kekuasaan berdasarkan Ketuhanan
(Nomoisme), namun memberikan
proses kebijaksanaan dan kearifan
kepada manusia untuk menjalankan
kehidupannya di dunia.
1. Berlama-lama
untuk
mendapatkan hasil yang
bijaksana.
2. A lot, karena memberikan
pemikiran terbaik untuk
kepentingan besama.
3. Kesepakatan
berdasarkan
pemikiran rasionalitas (akal
budi) yang luhur serta hati
nurani.

Idealitas
Pemikir/negarawan yang memiliki
pemahaman nilai dan filosofis akan
ide yang diberikannya.
Toleransi

Kebenaran mayoritas, tirani bagi
minoritas
Suara Rakyat adalah suara Tuhan,
maka kekuasaan mayoritslah yang
menjadi Tuhannya.

1.

Cepat, tetapi tidak menjamin
mendapatkan
hasil
yang
bijaksana.
2. Sederhana, hanya di atur oleh
voting dengan menyatakan
“setuju” atau “tidak”, memilih
si “A” atau si “B”. tetapi tidak
menjamin
keputusannya
adalah pemikiran terbaik.
3. Kesepakatan berdasarkan atas
kepentingan
yang
terakomodir atau tidak.
Pragmatis
Siapapun yang memiliki kemampuan
dialektika pemikiran positivistic.
Menang atau kalah

Sumber : Yuyus Kardiman
Yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah, dalam pelaksanaan demokrasi
bangsa Indonesia sudah terjebak kedalam demokrasi Barat, yang mengedepankan
kepentingan individu, hal ini dapat kita lihat dari system keputusan yang diambil dalam
setiap musyawarah baik dilembaga perwakilan tingkat daerah sampai pusat,
pemerintahan tingkat daerah sampai pemerintahan pusat, dilaksanakan dengan sisten
pengambilan suara teranyak (votting), bahkan dilingkungan pendidikan, anak-anak
sekolah dilaksanakan hal itu di ajarkan yang secara tidak langsung meyakini bahwa
system itulah menjadi system pengambilan keputusan terbaik bagi bangsa dan
masyarakat Indonesia.
Hari ini kita menghadapi kenyataan yang sangat mengkhawatirkan, dimana di
daerah pedesaan, kabupaten dan kota serta provinsi yang ada di Indonesia sebagian
besar menjadi konflik ketika pengambilan keputusan baik kebijakan maupun pemilihan
pemimpin karena dilakukan dengan system suara terbanyak (votting), integritas
menjadi terancam, karena setiap kongres atau musyawarah tingkat daerah sampai pusat
setiap partai politik menjadi konplik, hal ini dikarenakan votting. Saya merasa yakin,
bahwa bangsa ini tidak akan bisa bertahan lama jika system yang tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa ini masih dipertahankan.
Padalah seperti dikemukakan oleh para the founding father kita, bahwadi
rumah-rumah, di surau-surau, di kenduri-kenduri merupakan fenomena
“permufakatan” yang sebenanarnya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebuah
fenomena musyawarah – mufakat yang dilandasi dengan system kekeluargaan
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(kolektivitas), yang setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk
kepentingan bersama secara sukarela.
Perlu adanya rekonsepsi akan demokrasi Indonesia kembali yang saat ini sudah
jauh dari akarnya. Perlu adanya formula jitu bagaimana system perwakilan yang harus
di anut, serta pola musyawarah mufakat yang dapat dilaksanakan dengan mudah dan
seksama bagi semua warga negara Indonesia.
Pola Musyawarah mufakat dalam Komunikasi
Konsep musyawarah pada dasarnya membicarakan konsep tata cara
berkomunikasi. Rasionalitas ide akan tergambarkan dengan jelas sehingga dapat
diterima oleh orang lain ketika dapat dikomunikasikan dengan baik. komunikasi yang
baik adalah komunikasi yang dilakukan dimana si komunikator memahami kebutuhan
psikologis dari komunikan. Tentunya konsep yang akan dikomunikasikan serta etika
berkomunikasi menjadi penting. Tidak sedikit seorang komunikator dengan ide yang
hebat, tetapi tidak diterima oleh para komunikan dikarenakan cara
mengkomunikasikannya yang tidak baik, tetapi seorang komunikator yang idenya biasa
saja tetapi karena dikomunikasikan dengan etika yang baik, menyenangkan perasaan
semua komunkan yang hadir, maka idenyalah yang diterima. Tentunya di dalam
komunikasi dengan menggunakan musyawarah mufakat, yang dibangun adalah
komunikasi dengan ide-ide yang terbaik yang dilaksanakan dengan menggunakan etika
komunikasi yang baik pula.
Dalam musyawarah mufakat, dibutuhkan orang yang sudah memiliki tingkat
kematangan hidup dalam interdependen (salingketergantungan) dimana hal ini sesuai
dengan konsep Steven R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Higly Effective
People (2010), menjelaskan bahwa kontinum kematangan manusia dimulai dari tahap
ketergantungan (dependen), menjadi kemandirian (indivenden), dan akhirnya menjadi
saling ketergantungan (interdependen)31.
Konsep saling ketergantungan (interdependen)Covey, melihat bahwa suatu
proses/kondisi dimana setiap warga negara sudah melewati tahap kematangan
hidupnya, sudah dianggap mandiri (indevenden), yaitu manusia yang sudah tahu akan
dirinya sendiri, karena sudah memiliki nilai-nilai proaktivitas, memiliki visi yang jelas
serta focus terhadap apa yang diinginkannya, orang seperti inilah bagi Covey, manusia
yang sudah damai dengan dirinya sendiri (kemenangan pribadi), sehingga yang dia
butuhkan adalah tingkat kematangan hidup berikutnya yaitu menciptakan
kesalingketergantungan (interdependen). Untuk itu dibutuhkan cara berpikir menangmenang, yaitu berpikir bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan
untuk kepentingan bersama, kemenangan bersama. Setelah itu melatih diri untuk
memiliki kemampuan dapat mengerti terlebih dahulu baru minta di mengerti , hal ini di
dasari oleh nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, tepo selira, kebersamaan, persatuan,
kekeluargaan yang egaliter. Orang yang sudah pada tahap ini adalah orang yang sudah
memaknai nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, yang bagi Mubiar pasti tidak akan lepas
dari penjelmaan nilai-nilai ketuhanan dan etika, yang dijelmakan dalam keterampilan
untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan dasar nalar yang kuat untuk
31
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mewujudkan tujuan bersama dan kesejahteraan bersama. Itulah yang bagi Covey
disebut sinergisitas, yang bagi Soekarno itulah budaya bangsa Indonesia sesungguhnya
“Gotong-Royong” atau “Udunan” dalam konsep orang Sunda.
Sehingga pola musyawarah untuk mufakat sebagai dasar demokrasi bangsa
Indonesia dapat dikembangkan kembali sehingga demokrasi bangsa ini tidak
tergelincir menjadi demokrasi liberal adalah sebagai berikut:
1. Peserta musyawarah-mufakat adalah orang yang sudah dalam katagori memiliki
tingkat kematangan kemandirian yang tinggi, yaitu orang yang sudah menjalankan
prinsif-prinsif proaktifitas dengan memaksimalkan potensi diri baik kesadaran diri
(nalar), imajinasi yang berhubungan dengan visi serta kreatifitas dalam hidup, hati
nurani yang berhubungan dengan prinsif-prinsif dalam hidup, yang bagi
masyarakat Indonesia akan berkaitan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan yang dimiliki.
2. Peserta musyawarah – mufakat memiliki cara bepikir yang luas, konfrehensif,
universal. Sehingga dirinya tidak berpikir untuk kemenangan dirinya, melainkan
ketika dalam musyawarah yang dipikirkan adalah kemenangan bersama.
3. Peserta musyawarah – mufakat memiliki kemampuan berkomunikasi, berdisusi,
bertukar pikiran, mau memberi dan menerima, sehingga keterampilan
mendengarkan orang lain yang didasari tidak saja toleransi melainkan kebutuhan
akan ide-ide orang lain untuk menyempurnakan ide bersama.
4. Peserta musyawarah – mufakat memiliki kemampuan bersinergi, yaitu
kemampuan untuk bekerjasa dengan orang yang berbeda. Mampu menempatkan
dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, serta mampu melihat
keunggulan orang lain sebagai asset dalam mendapatkan permufakatan.
5. Peserta musyawarah – mufakat, mampu melakukan proses permufakatan yang
kadang sering membutuhkan waktu yang panjang, secara terus menerus secara
konsisten untuk kepentingan bersama dan untuk hasil yang terbaik sehingga layak
untuk disebut sebagai manusia “Mulia”.
Tentunya tidak mudah untuk mendapatkan peserta musyawarah seperti itu,
apalagi untuk diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang kini
terus berkembang. Bahkan realitas iklim demokrasi Indonesia dewasa ini tidak
memungkinkan diadakannya musyawarah mufakat, dikarenakan proses politik yang
semakin kompleks. Demokrasi selain dihadapkan pada sejumlah persoalan peserta
politik, juga pada banyaknya pilihan-pilihan yang menyebabkan proses pengambilan
keputusan sedemikian kompleks. Akibatknya, kita kemudian membutuhkan sebuah
mekanisme di luar musyawarah mufakat untuk menemukan solusi bersama yang lebih
cepat dan efesien, yaitu melalui pengambilan keputusan suara terbanyak atau
mayoritas32. Meskipun ide original akan musyawarah mufakat yang hebat sebagai akar
budaya bangsa sudah tersampaikan dan penulis meara yakin akan ditemukan pola
bagaimana demokrasi Indonesia kembali menemukan jatidirinya sendiri. Sampai
tulisan ini di muat, saya masih terus konsisten untuk mengambangkan pola
musyawarah mufakat yang dapat diterapkan dalam seluruh kehidupan bangsa dan
ketatanegaran Indonesia.

32
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Simpulan
Berbagai pendekatan membuktikan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai
kemanusiaan yang utuh, tidak saja untuk nilai kemanusiaan dalam skala individu,
melainkan dalam skala masyarakat bangsa dan global.Keutuhan nilai Pancasila
merupaka nilai yang saling keterkaitan, saling mendasari, saling menjiwai.
Demokrasi yang dianut bangsa ini, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.Demokrasi yang
berdasarkan musyawarah-untuk mufakat.Bersifat kolektivitas untuk kepentingan dan
kemenangan bersama.Kekuasaan berdasarkan Ketuhanan (Nomoisme), namun
memberikan proses kebijaksanaan dan kearifan kepada manusia untuk menjalankan
kehidupannya di dunia.Dalam prosesnya musawarah bisa berlama-lama untuk
mendapatkan hasil yang bijaksana.Alot, karena memberikan pemikiran terbaik untuk
kepentingan besama.Kesepakatan berdasarkan pemikiran rasionalitas (akal budi) yang
luhur serta hati nurani. Sehingga peserta musyawarah haruslahseorang
Pemikir/negarawan yang memiliki pemahaman nilai dan filosofis akan ide yang
diberikannya.
Meskipun dalam kenyataan musyawarah mufakat cukup sulit untuk diterapkan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali dalam skala kelompok kecil, tetapi
ide dasar musyawarah mufakat dalam kehidupan yang lebih besar tentunya harus tetap
terpelihara dan terus dikembangkan polanya.
Hal ini sangat beralasan karena sejarah telah membuktikan untuk menentukan
presidan, dasar negara, konstitusi negara bangsa ini telah melewatinya dengan
musyawarah.Dan hal ini merupakan modal besar dalam kehidupan demokrasi
Indonesia.
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PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KONTEKSTUAL BERBASIS LIVING VALUES EDUCATION:
SEBUAH PENGALAMAN PRAKSIS
Kokom Komalasari33
Abstrak
Pembelajaran PKn di era global hendaknya mengusung pembentukan warga negara
multidimensional, contextualized multiple intelegences, memiliki kompetensi
kewarganegaraan yang komprehensif,
dan menerapkan nilai-nilai kehidupan.
Pembelajaran sebagai core activity dalam pendidikan kewarganegaraan hendaknya
dapat mendukung pencapaian tujuan PKn tersebut. Salah satu model pembelajaran
yang menjadi alternatif adalah pembelajaran kontekstual berbasis living values
education. Model ini telah dikembangkan melalui research and development (20112014) di beberapa SMP dan SMA di Kota Bandung. Model ini merupakan
pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan
nilai-nilai kehidupan peserta didik, dan peserta didik memahami materi sekaligus
merefleksi nilai kehidupan serta mencoba menerapkan materi dan nilai dalam konteks
kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan warga global. Nilainilai kehidupan digali, diklarifikasi, diinternalisasi, dan diterapkan melalui
pembelajaran PKn kontekstual pada seluruh komponen dan tahapan pembelajaran PKn.
Kata Kunci: PKn di Era Global: Multidimensional - character building contextualized multiple intelligence
Pendahuluan
Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) tidak bisa
diisolasi dari kecenderungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia di
manapun ia hidup. Dalam konteks globalisasi seperti itu, perlu dikembangkan program
Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan pada tema-tema yang sesuai dengan
kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagaimana hasil studi “The Impact of Civic
Education Program on Political Participation and Democratic Attitudes” (Sabatini,
Bevis, dan Finkel, 1998:3-4) yang merekomendasikan bahwa ” Civic Education
program should focus on themes that are immediately relevant to people daily lives”.
Program pendidikan kewarganegaraan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk “ ... a
curriculum geared to development of “world citizens” who are capable of dealing with
the crises” (Cogan dan Derricot, R.: 1999:37), yakni seperangkat kurikulum yang
diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Civic Education Policy Study (CEPS)
dengan menggunakan metode “Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)”
tentang perubahan karakter kewarganegaraan 25 tahun mendatang beserta implikasinya
terhadap perubahan kebijakan pendidikan perlu pula diperhatikan Pendidikan
Kewarganegaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan sebuah
model Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu mengembangkan “multidimensional
33
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citizenship”. Warga negara multidimensional ini memiliki lima atribut pokok yakni: “
...a sense of identity; the enjoyment of certains rights; the fufilment of corresponding
obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance
of basic societal values “ (Cogan, 1998:2-3). Dengan kata lain secara konseptual
Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan warga negara yang
memiliki lima ciri utama, yaitu jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu,
pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan
publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal
77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang –
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal
Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum tujuan mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi
kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen
dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic
responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan
termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic
responsibility). Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai
mata pelajaran wajib pada semua jenjang persekolahan memiliki visi utama sebagai
sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) atau pendidikan nilai.
Dalam dunia pendidikan nilai telah berkembang living values education
melalui program yang berisi serangkaian aktivitas secara khusus yang telah dirancang
oleh PBB melalui UNICEF. Program ini menyajikan berbagai macam aktivitas
pengalaman dan metodologi praktis bagi para guru dan fasilitator untuk membantu
anak-anak dan para remaja mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai kunci
pribadi dan sosial, diantaranya adalah Kedamaian, Penghargaan, Cinta, Tanggung
jawab, Kebahagiaan, Kerja sama, Kejujuran, Kerendahan hati, Toleransi,
Kesederhanaan, Kebebasan dan Persatuan. (Tillman, 2004: xiii). Program ini dapat
diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut praktiknya secara komprehensif dalam
keseluruhan kegiatan sekolah. Sehingga dapat diintegrasikan di dalam kegiatan
sekolah dengan tidak membuat program living values education (LVE) secara khusus
tetapi diintegrasikan ke dalam kegiatan yang sudah ada sehingga lebih mudah
dilaksanakan dan kegiatan yang ada lebih bermakna untuk pengembangan karakter
peserta didik, diantaranya diintegrasikan di dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.
Di sisi lain, Branson (1998: 8-25) menegaskan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan civic competence
(kompetensi kewarganegaran). Asepk-aspek civic competences tersebut meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan
(civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition). Hal ini
secara konseptual dan teoritik sejak tahun 1994 telah diajukan oleh Center for Civic
Education dalam National Standards for Civics and Government. Ketiga aspek
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tersebut analog dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan
kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif.
Sementara itu, dari visi para “Asian Educational Leaders” (Lee, 1999:5),
pendidikan kewarganegaraan dalam era globalisasi perlu diarahkan pada
pengembangan kualitas warganegara yang mencakup “spiritual development, sense of
individual responsibility, and reflective and autonomous personality”. Oleh karena itu,
kurikulum dan pembelajaran yang perlu dikembangkan untuk abad ke-21 ini
seyogyanya mengembangkan visi “globalization, localization, and individualization
for multiple intelligence” (Cheng:1999:6).
Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan selalu berinteraksi dengan
perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global. Oleh karena perkembangan
kehidupan saat ini berubah secara multidimensional, maka Pendidikan
Kewarganegaraan pun menjadi semakin bersifat dan bermuatan multidimensional.
Karakteristik tersebut menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada konsep
“contextualized multiple intelligence” dalam nuansa lokal, nasional, dan global
(Cheng: 1999:16). Hal ini sejalan dengan teori multi kecerdasan (multiple
intelligences) dari Gardner (1983:136-138) yang dianggap sebagai pendekatan
pembelajaran yang lebih objektif dalam menggali dan mengembangkan kemampuan
setiap individu siswa sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinilnya.
Dryden & Vos (2003:45-124) dalam bukunya “The Learning Revolution”,
mengulas berbagai hasil penelitian mengenai otak dan kecerdasan yang dilakukan oleh
para ahli seperti Ronald Kotulak (dalam Inside the Brain), Tony Buzan (Make the Most
of Your Mind), Robert Ornstein (The Amazing Brain), Howard Garder (Frame of
Mind), Marian Cleves Diamond (Enriching Heredity), yang membuka pandangan akan
perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif daripada pengajaran
konvensional yang sekarang diberlakukan di sekolah-sekolah. Pembelajaran yang lebih
kreatif diperlukan guna memberikan rangsangan-rangsangan berpikir yang lebih
dinamis untuk membangun koneksi-koneksi sel otak aktif (neuron). Koneksi-koneksi
itulah (disebut juga koneksi belajar atau sinapsis) yang dianggap membangun
kemampuan berpikir manusia, sehingga makin banyak koneksi yang dapat dibangun
makin tinggi kemampuan berpikir (makin cerdas, makin kreatif). Koneksi-koneksi
terjadi bila kita menggunakan dan melatih otak kita, yaitu manakala kita dapat
menciptakan arti pada apa yang kita pelajari atau kita pikirkan.
Berdasarkan berbagai pemikiran tersebut, maka di era global perlu
dikembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yang mengusung contextualized multiple
intelligence dan berbasis nilai-nilai kehidupan (living values), sehingga sistem belajar
konvensional di sekolah makin diyakini sebagai sistem yang sudah tidak efektif lagi
dan semakin adanya keharusan penerapan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
berbasis Contextualized Living Values. Kenyataan di Indonesia saat ini pembelajaran
masih didominasi sistem konvensional, sehingga penerapan pembelajaran yang
berorientasi pada konsep “contextualized living values” masih jauh dari harapan. Hal
ini terbukti dengan masih dihadapkannya pada masalah cukup serius, dimana sebagian
besar siswa “tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara
aplikasi pengetahuan tersebut di dalam kehidupannya saat ini dan di kemudian hari”.
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Artinya pembelajaran tidak memberikan makna bagi siswa dalam memecahkan
permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dalam kehidupan. Pembelajaran belum
mampu mengembangkan civic knowledge, civic skills dan civic dispositions secara
komprehensif. Hal ini terjadi karena Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak
mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak
memberikan kemampuan untuk menghapal bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan
mampu memecahkan masalah kehidupannya dalam konteks lokal, nasional, dan
global.
Sebagian besar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih
menampakkan ciri-ciri sistem belajar konvensional. Setiap aspek dari proses
pembelajaran itu dinilai mengandung banyak kelemahan, yang bahkan secara agregat
menjadi kontraproduktif terhadap pengembangan diri dan kemampuan siswa. Somantri
(2001:245) menyoroti faktor pembelajaran PKn yang masih didominasi metode
pembelajaran konvensional seperti ground covering technique, indoktrinasi, dan
narrative technique. Ciri-ciri sistem belajar konvensional meliputi adanya kelas yang
tertutup dalam sekolah yang juga tertutup dari lingkungannya, setting ruangan yang
statis dan penuh formalitas, guru menjadi satu-satunya sumber ilmu dan papan tulis
sebagai sarana utama dalam proses transfer of knowledge, situasi dan suasana belajar
yang diupayakan hening untuk mendapatkan konsentrasi belajar maksimal,
menggunakan buku wajib yang cenderung menjadi satu-satunya yang sah sebagai
referensi di kelas, dan adanya model ujian dengan soal-soal pilihan ganda (multiple
choice) yang hasilnya menjadi ukuran kemampuan siswa. (Suryadi, 2006:27)
Untuk memecahkan masalah kekurangbermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan, maka materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya tidak
hanya berisi hapalan belaka akan tetapi dipadukan dengan kehidupan yang sebenarnya
dalam masyarakat dan proses pembelajaran hendaknya mendukung pengembangan
contextualized multiple intelligence. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan
pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) berbasis living values
education sebagai salah satu alternatif.
Pembelajaran Kontekstual berbasis Living Values Education: Sebuah Alternatif
Pendekatan ini merupakan integrasi pembelajaran kontekstual (contextual
Teaching and Learning) dengan prinsip living values education (LVE) dalam
keseluruhan komponen pembelajaran (materi, metode, emdia, sumber, dan evaluasi).
Contextual Teaching and Learning
Pembelajaran Kontekstual memandang bahwa proses belajar benar-benar
berlangsung hanya jika siswa dapat menemukan hubungan yang bermakna antara
pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata. Dalam
pengalaman belajar yang demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur sebagai materi
pelajaran diinternalisasikan melalui proses penemuan, penguatan, keterkaitan dan
keterpaduan (Forgarty, 1991:1, Mathews & Cleary, 1993:2). Pembelajaran kontekstual
merupakan koordinasi antara materi pelajaran (content) dengan keterampilan
intelektual yang harus dimiliki oleh siswa dalam suatu kondisi dan situasi yang cocok
dengan psikologi kognitif siswa, dan kepentingan lingkungan pembelajar (Blanchard,
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A, 2003:2). Selanjutnya, Johnson (2002:25) menegaskan bahwa Contextual Teaching
and Learning (CTL) membantu siswa melihat makna di dalam materi akademik yang
mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks
dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan
budaya mereka.
Pembelajaran kontekstual ini memiliki komponen dan strategi pembelajaran
yang mendukung pengembangan contextualized multiple intelligence, yaitu : (1)
pembelajaran dalam konteks keterkaitan; (2) pembelajaran dalam konteks pengalaman
langsung; (3) pembelajaran dalam konteks penggunaan (aplikasi); (4) pembelajaran
melalui kerjasama; (5) pembelajaran yang diatur sendiri; dan (5) penilaian autentik
(Sounders, 1999:4-6, Johnson: 2002:24, dan Depdiknas, 2003:10-19). Pembelajaran
kontekstual juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta
mencapai standar yang tinggi (Johnson, 2002:25). Secara teknis strategi pembelajaran
yang didasarkan pada Contextual Teaching and Learning yaitu : (a) problem-based
learning, (b) project-based learning, c) work-based learning, (d) service learning, (e)
collaborative or cooperative learning, dan (f) pembelajaran nilai (Lynch , 2001:3-9;
Bern and Erickson, 2001: 5-11; dan Komalasari, 2010a: 53-88).
Berdasarkan hasil penelitian ternyata penggunaan isu atau konteks lingkungan
sebagai media pembelajaran di sekolah sangat efektif, dan kenyataannya prestasi siswa
sangat baik bila ia dikondisikan dalam suasana belajar yang tidak formal, dan berada
dalam konteks pengalaman siswa sendiri (Caine & Caine: 1991:146,
Gardner:1983:177). Jadi pembelajaran secara kontekstual hanya terjadi jika pembelajar
memperoleh pengetahuan itu bermula dari referensinya sendiri (pengetahuan yang
sudah ada dalam pikirannya, pengalamannya dan kemampuan merespon terhadap
lingkungan sekitar). Pembelajaran kontekstual didesain supaya anak dapat
mengaplikasikan pengetahuan itu dalam dunia nyata. Pembelajaran seperti itu sangat
efektif karena menghasilkan pengetahuan yang bermakna pada diri anak. Pembelajaran
kontekstual pun meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran, meningkatkan
aplikasi dan menggunakan pengetahuan, meningkatkan motivasi untuk belajar,
meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, mengintegrasikan pengetahuan, dan
berpikir secara kritis (Lynch, 2003:1-7). Komalasari dalam disertasinya (2009)
menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kompetensi
kewarganegaraan siswa SMP di Jawa Barat.
Living Values Education
Living values sebagai nilai-nilai dasar kehidupan adalah nilai-nilai yang
diwujudkan di dalam berbagai kebiasaan yang secara umum (universal) mendasari
relasi yang baik dan harmonis antara kita dengan orang lain dalam kehidupan di sekitar
kita. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk kita temukan di masa-masa
kita saat ini dan mendatang, terhimpit oleh sikap dan sifat manusia modern yang
individualistis, hedonistis dan materialistis; lupa bahwa manusia adalah makhluk
sosial, berbudi dan berakhlak.
Living Values Education ini merupakan salah satu pengembangan model
pembelajaran dari pendidikan karakter yang menekankan prinsip belajar yang
menyenangkan. Aktivitas nilai yang dibelajarkan di kelas bisa berbentuk permainan
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nilai, dimana siswa terlibat dalam latihan resolusi konflik, diskusi, kegiatan artistik
(bernyanyi, melukis, drama, bercerita/dongeng, tari), permainan, latihan komunikasi,
mind mapping, penulisan kreatif, role playing, latihan imajinasi, relaksasi dan
konsentrasi. Aktivitas nilai ini memiliki beberapa indicator dalam setiap kegiatannya
sebagaimana dikemukakan Tillman (2004: xv), yaitu:
1) Menghimpun butir-butir refleksi
2) Berimajinasi secara luas
3) Melatih relaksasi dan fokus
4) Mengekspresikan seni
5) Mengembangkan keterampilan sosial
6) Mengembangkan kesadaran kognitif tentang keadilan
7) Mengembangkan kerukunan social
8) Menghimpun nilai-nilai budaya
Program ini menyajikan berbagai macam aktivitas pengalaman dan metodologi
praktis bagi para guru dan fasilitator untuk membantu anak-anak dan para remaja
mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai kunci pribadi dan sosial, diantaranya
adalah Kedamaian, Penghargaan, Cinta, Tanggung jawab, Kebahagiaan, Kerja sama,
Kejujuran, Kerendahan hati, Toleransi, Kesederhanaan, Kebebasan dan Persatuan.
(Tillman, 2004: xiii).
Penerapan Pembelajaran Kontekstual berbasis living values education dalam
Pembelajaran PKn
Pembelajaran Kontekstual berbasis living values education diterapkan dalam
pembelajaran PKn melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang menyenangkan,
aktif, kreatif, reflektif, dan kaya dengan nilai, sehingga lebih bermakna untuk
kehidupan peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini tidak serta merta mengadopsi
program living values education dari Tillman yang berupa aktivitas khusus dan
terpisah, tetapi berupa pengintegrasian nilai-nilai kehidupan dan prinsip-prinsip living
values education di dalam pembelajaran kontekstual dengan tetap memperhatikan
tuntutan materi dan metode dalam kurikulum yang berlaku.
Model ini dikembangkan melalui beberapa penelitian berbasis research and
development Komalasari, dkk. ( 2011, 2012b, 2013, 2014b). Model ini didefinisikan
sebagai pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku
dengan nilai-nilai kehidupan peserta didik, dan peserta didik memahami materi
sekaligus merefleksi nilai kehidupan serta mencoba menerapkan materi dan nilai dalam
konteks kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan warga
global. Nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan adalah nilai-nilai dasar kehidupan
yang bersumber Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai
tersebut digali, diklarifikasi, diinternalisasi, diterapkan dalam pembelajaran PKn
kontekstual pada seluruh komponen pembelajaran (tujuan, materi, metode, media,
sumber, dan evaluasi) dan pada seluruh tahapan kegiatan pembelajaran (kegiatan
pembuka, pendahuluan, inti, dan penutup).
Gambaran integrasi living values education di dalam seluruh komponen
pembelajaran dapat dianalisis pada uraian berikut:
1. Integrasi nilai di dalam tujuan pembelajaran
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Tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik,
meliputi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor)
yang harus ditunjukkan oleh peserta didik setelah pembelajaran dilaksanakan.
Tujuan pembelajaran dirumuskan oleh guru dengan merujuk pada kurikulum
(Standar Kompetensi/ Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) yang berlaku.
Tujuan pembelajaran berbasis nilai, artinya guru merumuskan tujuan pembelajaran
untuk pemerolehan sikap dan perilaku berkarakter. Dalam kurikulum 2013 yang
menekankan pada pengembangan karakter melalui Kompetensi Inti 1 (religius) dan
Kompetensi inti 2 (sikap sosial), maka harus dijabarkan ke dalam Kompetensi
Dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang mendukung pencapaian
Kompetensi inti tersebut.
2. Integrasi nilai di dalam materi pembelajaran
Materi pembelajaran berbasis living values education memiliki karakteristik
tersendiri yaitu di dalam pemilihan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus
dibelajarkan kepada peserta didik hendaknya memperhatikan: a) Keterkaitan
dengan nilai-nilai kehidupan (living values) peserta didik sebagai makhluk Tuhan,
pribadi, sosial, warga negara, dan warga dunia; b) Mampu diaplikasikan dalam
kehidupan siswa; dan c) Mengembangkan kemampuan melakukan refleksi
(Komalasari, 2012a, 2012b).
3. Integrasi Living Values Education dalam Metode Pembelajaran
Integrasi living values education dalam pembelajaran dilaksanakan melalui
pengintegrasian prinsip-prinsip kegiatan living values education (Yunianto:2009)
yang meliputi: 1) refleksi Internal; 2) penerimaan informasi; 3) eksplorasi nilainilai dalam kehidupan nyata; 4) diskusi; 5) eksplorasi ide dan gagasan; 6) ekspresi
kreatif; 7) pengembangan keterampilan, personal, sosial, emosional, dan
komunikasi interpersonal; 8) dalam konteks individu, masyarakat, negara, dan
dunia; dan 9) Transfer of learning-mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan
nyata ke dalam pembelajaran kontekstual yang meliputi problem based learning,
project based learning, cooperative learning, service learning, work based
learning, dan value clarification technique (Bern and Erickson, 2001:5-11;
Depdiknas, 2003:4; Komalasari,2010a) sebagai berikut:
a. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). Strategi
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks
bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan
pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang
esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini peserta didik terlibat dalam
penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan
dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Strategi ini mencakup
pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan, mensintesa, dan
mempresentasikan penemuannya kepada orang lain. Model-model
pembelajaran berbasis masalah meliputi: Problem-based Introduction (PBI),
controversial issues, debat, example non example, dan lain-lain.
b. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Strategi pembelajaran
yang memusatkan pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan
peserta didik dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya,
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mendorong peserta didik untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran,
dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Adapun model-model
pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut: Projek Kewarganegaraan dan
Group Investigation.
c. Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning). Strategi pembelajaran yang
mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil
dimana peserta didik bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Model-model pembelajaran kooperatif meliputi : Think Pair and Share, Jigsaw
(Model Tim Ahli), Team Games Tournament (TGT).
d. Pembelajaran berbasis kerja (work-based learning). Strategi pembelajaran
yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk
mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut
dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya dan berbagai aktivitas
dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. Bern & Erickson
(2001:8) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kerja (work-based
learning) merupakan suatu pendekatan di mana tempat kerja, atau seperti
tempat kerja terintegrasi dengan materi di kelas untuk kepentingan peserta
didik dalam memahami dunia kerja terkait. Model-model pembelajaran
berbasis kerja diantaranya : Role playing, mendatangkan model pekerja ke
kelas, studi lapangan kerja, dan praktikum.
e. Pembelajaran pelayanan (service learning). Strategi pembelajaran yang
mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis
sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. Jadi menekankan
hubungan antara pengalaman jasa layanan dan pembelajaran akademis.
Dengan kata lain strategi ini menyajikan suatu penerapan praktis dari
pengetahuan baru yang diperlukan dan berbagai keterampilan untuk memenuhi
kebutuhan di dalam masyarakat melalui proyek/tugas terstruktur dan kegiatan
lainnya. Pembelajaran pelayanan (service learning) identik dengan
pembelajaran aksi sosial (Newmann, 1990:8). Langkah-langkah pembelajaran
aksi sosial menurut Nasution (1997:179) dimulai dengan mengkaji materi
pokok, mengkaji sejauh mana materi pokok tersebut dapat mengundang
keterlibatan peserta didik dalam praktek nyata pemecahan masalah di
lingkungannya, menyusun rencana aksi sosial, melaksanakan, dan menilai
kegiatan aksi sosial. Contoh model pembelajaran pelayanan atau aksi sosial
adalah bakti sosial, kunjungan panti asuhan, pengabdian pada masyarakat,
pemberian sumbangan korban bencana alam, melaksanakan pelayanan K3
(ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) di sekolah dan lingkungan sekitar.
f. Value Clarification Technique. Pembelajaran nilai yang diterapkan dalam
pengintegrasian living values education mengacu pada pendekatan klarifikasi
nilai yang dikembangkan oleh Djahiri (1985:64-75) yaitu Value Clarification
Technique (VCT), diantaranya melalui VCT analisis nilai, VCT Daftar, dan
VCT Game. VCT Analisis Nilai merupakan teknik pembelajaran yang
mengembangkan kemampuan
peserta didik mengidentifikasi dan
menganalisis nilai-nilai yang termuat dalam suatu liputan peristiwa, tulisan,
gambar, dan cerita rekaan. VCT daftar nilai yang menjadi instrumen
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utamanya adalah pernyataan-pernyataan bermuatan nilai dalam bentuk matrik
yang harus dipilih dan diklarifikasi siswa. Jenis VCT Daftar diantaranya
meliputi Daftar Baik Buruk, Daftar Skala Prioritas, Daftar Penilaian Sendiri,
dan Daftar Membaca Perkiraan Orang Lain tentang Diri Kita. VCT game
merupakan teknik pembelajaran nilai melalui permainan. Dalam games ini
guru memegang peranan penting untuk memberikan kemantapan kejelasan
akan target nilai yang ingin dicapai serta kemahiran dalam melontarkan
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pancingan dan pengarahan. Salah satu
contoh model games dalam VCT dalam tema Membantu Korban Bencana
Alam adalah “Perahu Penyelamat”
4. Integrasi Living Values Education dalam Media dan Sumber Pembelajaran
Media yang digunakan dalam pengintegrasian living values education adalah
beragam media dan sumber, baik berupa bacaan (reading material and resources)
maupun bukan bacaan (non reading material and resources) yang kaya dengan
nilai-nilai kehidupan dan memotivasi peserta didik untuk berpikir, bersikap dan
berbuat. Misalnya surat kabar, cerita pendek, novel, puisi, lagu, gambar, foto,
karikatur, komik, kaligrafi, foster, film, video motivasi, masyarakat langsung, dan
lingkungan alam. Media dan sumber belajar tersebut digali, diklarifikasi, direfleksi,
dan diinternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan selanjutnya dicoba
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembiasaan.
5. Integrasi Living Values Education dalam Penilaian Pembelajaran
Salah satu karakteristik pembelajaran kontekstual adalah diterapkannya penilaian
autentik (authentic assessment) yang mampu mengungkap potensi peserta didik
dalam pembelajaran secara utuh, komprehensif dan berkesinambungan, meliputi
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian Autentik merupakan salah
satu pilar dalam pembelajaran kontekstual. Johnson (2002:165) mengemukakan
bahwa penilaian autentik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses belajar mengajar.
Penilaian autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau
konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk
memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa
mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, assessment
autentik memonitor dan mengukur kemampuan peserta didik dalam bermacammacam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau
konteks dunia nyata. Jenis penilaian autentik yang dikembangkan dalam integrasi
living values education adalah penilaian sikap dan penilaian diri. Penilaian sikap
merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati perasaan atau penilaian
siswa, kepercayaan atau keyakinan siswa, dan kesecnderungan untuk berperilaku
peserta didik berkaitan dengan suatu objek. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa alat atau instrumen penilaian, antara lain format observasi
perilaku dan item pertanyaan langsung. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian
dimana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan
status, proses, tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya, penerapan sikap,
dan perilaku (Komalasari, 2010a).
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Komalasari, dkk. (2013, 2014a, 2014b) mengintegrasikan Living Values
Education dalam kegiatan pembelajaran PKn secara mikro melalui langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Kegiatan Pendahuluan. Kegiatan ini berisi kontrak kelas PKn berkarakter
dilakukan pada awal semester. Kegiatan ini bertujuan membangun komitmen
peserta didik untuk menjadikan kelas PKn sebagai kelas berkarakter yang
menerapkan nilai-nilai kehidupan (living values) melalui langkah: a)
brainstorming, peserta didik mengeksplorasi beragam nilai-nilai kehidupan yang
hendak diklarifikasi, diinternalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan di kelas; b)
peserta didik membuat komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan
yang ditemukan melalui brainstorming tersebut di kelas; c) peserta didik
membangun kesepakatan aturan belajar (kontrak belajar) PKn yang dituangkan
dalam peraturan tertulis dan disepakati bersama peserta didik dengan guru.
2. Kegiatan Membuka Pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan: a)
Apersepsi melalui refleksi internal. Guru mengajak peserta didik untuk berpikir
dan merenungkan berbagai pengalaman mereka yang berkaitan dengan nilai-nilai
kehidupan; b) Apersepsi melalui pengaitan nilai-nilai kehidupan dengan materi
yang akan dipelajari; c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana
kegiatan pembelajaran kontekstual berbasis nilai yang akan dilakukan.
3. Kegiatan Inti Pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian tahapan
berikut:
a) Mengklarifikasi dan menggali nilai-nilai kehidupan melalui VCT analisis,
VCT Daftar, dan VCT games. Kegiatan ini meliputi tahapan: 1) Penerimaan
Informasi. Guru mengajak peserta didik menggali dan mengeksplorasi nilai
dari literatur/bahan bacaan, cerita dan informasi tentang budaya yang bersifat
positif; 2) Eksplorasi nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Guru menggunakan
games/permainan, analisis situasi nyata/berita, menyusun drama/role playing,
diakhiri dengan eksplorasi nilai-nilai dan bagaimana penerapannya pada
masing-masing individu; 3) Mengurangi ceramah/menggurui, ubahlah menjadi
membayangkan tentang nilai dan menggali pengalaman dalam menerapkan
nilai.
b) Membelajarkan peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap,
dan perilaku sesuai kurikulum yang berlaku dengan menggunakan
pembelajaran kontekstual melalui strategi: Project-based learning, Workbased learning, Problem-based learning, Cooperative Learning, Service
Learning. Dalam keseluruhan strategi pembelajaran kontekstual tersebut
peserta didik berdiskusi kelompok dan menyajikan hasil diskusi secara
terbuka, saling menghormati, berbagi, dan empati.
c) Ekspresi Kreatif: Seni adalah media yang pas bagi para peserta didik untuk
mengekspresikan ide, gagasan maupun perasaan mereka secara kreatif dan
menggali nilai mereka sendiri. Peserta didik mengeksperikan kreasi Seni
melalui yel-yel, menyanyi, bermusik, menari, puisi, pantun, gambar, dan
sebagainya.
d) Pembiasaan nilai dalam pembelajaran melalui: Keteladanan ( peserta didik dan
guru menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya), penghargaan (memberikan
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penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dan berperilaku baik),
teguran (mengingatkan secara sopan dan santun kepada peserta didik yang
melakukan kesalahan), dan sanksi yang tepat (memberikan hukuman yang
konstruktif dan mendidik ke arah yang lebih baik).
4. Kegiatan Penutup. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting, karena
guru dan peserta didik menyimpulkan materi dan merefleksi nilai-nilai kehidupan
yang harus diterapkan dalam kehidupan. Tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi:
a) Membuat rangkuman materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan nilai-nilai
kehidupan serta sikap perilaku yang harus dikembangkan dalam praktik
kehidupan sehari-hari.
b) Mengembangkan keterampilan personal, sosial, dan emosional melalui latihan
relaksasi/pemusatan perhatian untuk „merasakan‟ nilai-nilai tersebut,
memahami berbagai kualitas positif individu, dan mengembangkan kepercayaan
diri melalui video atau cerita motivasi.
c) Merefleksi materi pembelajaran dan proses pembelajaran, dan penerapan nilainilai dalam kehidupan sehari-hari.
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URGENSI PENGUATAN PKN SEBAGAI PROGRAM SOSIALKULTURAL KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBINA KARAKTER SISWA
(Kajian Praksis Di SMA Terpadu KN Bandung)
Oleh,
Drs. Rahmat, M.Si34
Abstrak
Pendidkan Kewarganegaraan (PKn) sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan
secara akademis dikenal sebagai community civic education. Dalam realitas kehidupan
terdapat berbagai komunitas seperti komunitas pejabat negara, politisi, akademisi,
praktisi, budayawan, keagamaan, dan kelompok masyarakat berdasarkan mata
pencaharian. Dalam tulisan ini, program sosial-kultural kewarganegaraan atau
community civic education dimaknai dalam konteks aktivitas siswa (komunitas siswa)
mengikuti program sekolah yang bersifat suplementatif terhadap program school civic
education. Dalam upaya membina karakter siswa, perlu memanfaatkan dan
memfungsikan peran ruang-ruang kehidupan sosial dengan pendekatan sosio-kultural
sekolah. Karakter yang telah ditanamkan melalui proses intervensi harus diciptakan
situasi dan kondisi (persistent-life situation), dan penguatan (reinforcement) yang
memungkinkan peserta didik membiasakan diri berperilaku yang baik melalui proses
habituasi dalam berbagai ruang kehidupan. Di SMA Terpadu Krida Nusantara
Bandung, ditemukan beberapa jenis model gerakan sosial-kultural kewarganegaraan
yang efektif membina dan mengembangkan praktik berkarakter seperti kesadaran
berbagi, komunitas keberagaman, kegiatan ruhaniah-religius, pengasuhan wali asuh,
dan Diklatsar karakter. Karakter utama yang dibina melalui model GSK tersebut
diantaranya peduli sosial, empati, kedispilinan, kemandirian, toleran, kebersamaan
daan persaudaraan (semangat korsa).
Kata Kunci: karakter, community civic educatiion, model gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan.
A. Pendahuluan
Pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk
anak mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari begitu pula
dengan pendidikan kewarganegaraan yang hendak menjadikan warga negara yang
baik. Jadi apabila dilihat maka pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan
kewarganegaraan yang hendak menjadikan warga negara baik yang mempunyai
kebiasaan-kebiasaan baik yang ditampilkan atau diperlihatkan oleh warga negaranya
dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidkan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana pendidikan karakter
(character education) yang bersifat multidimensomal (Cogan and Derricot 1998) yang
dimiliki oleh kebanyakan negara di dunia. Selain itu, PKn merupakan wahana
34
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pedagogis dan sosial-kultural yang memberikan kontribusi signifkan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peran PKn sebagai wahana
pendidikan karakter tidak cukup hanya diperankan oleh PKn sebagai program kurikuler
(school civic education) tetapi perlu diperkuat dan diperkokoh oleh PKn dalam
dimensinya sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara terencana
dan teragendakan dalam kegiatan/program sekolah.
Penguatan PKn sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan dalam
konteks pembentukan karakter siswa di SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung
diwujudkan dalam program kegiatan aksi sosial seperti sunatan masal, donor darah,
qurban, pengobatan gratis, sumbangan anak yatim, aktivitas komunitas di Asrama,
kegiatan di Masjid, dan pembiasaan disiplin dalam berbagai aktivitas di sekolah dan
Asrama. Melalui berbagai aktivitas program sosial-kultural kewarganegaraan tersebut
pembinaan karakter disipilin, empati, peduli sosial, mandiri, hormat, tanggung jawab,
jujur, dan bersih diperspsi siswa dan guru lebih efektif dibandingkan dengan
pembelajaran di kelas.
2. Penguatan PKn Sebagai Program Sosial-Kultural Kewarganegaraan
Akhir-akhir ini program pendidikan khususnya di persekolahan sering dikritisi
sebagai pendidikan yang lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan
penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati,
perasaan, dan emosi. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai
humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani menjadi nihil.
Salah satu cara untuk mengenalkan dan menanamkan kecerdasan hati,
perasaan, emosi, prinsip demokrasi, semangat kebangsaan, dan membina karakter
bangsa (Nation and Character building) adalah melaksanakan PKn dalam arti luas atau
citizenship education yang mencakup sasaran dunia persekolahan melalui school civic
education dan masyarakat luas melalui community civic education (Cogan, 1999).
Dalam pandangan Winataputra (2012) community civic education tersebut dimaknai
PKn sebagai dimensi program sosial-kultural kewarganegaraan. Secara rinci,
Winataputra (2012:250) mengungkapkan bahwa bidang kajian PKn secara sistemik
memiliki tiga dimensi yakni:
a. Program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan yang secara
akademis dikenal sebagai school civic education (SCE)
b. Program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis dikenal sebagai
community civic education (CCE)
c. Kajian ilmiah kewaganegaraan yang di dalamnya tercakup civic research and
develop-ment (CRD).
Pandangan CCE (1994) ketiga dimensi itu satu sama lain memilik saling
keterkaitan struktural dan fungsional yang secara koheren diikat oleh konsepsi civic
virtue and culture yang mencakup civic knowledge, civic disposition, civic skill, civic
confidence, civic commitment, dan civic competence. Dengan demikian kajian PKn
lebih luas yang mencakup program kurikuler persekolahan dalam berbagai jalur, jenis
dan jenjang pendidikan, kajian keilmuan PKN, dan kegiatan sosial-kultural
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kewarganegaraan yang kajiannya bersifat multifaset/multidimensional (dalam
Winataputra, 2012).
Ditinjau dari kegiatan pembinaan siswa, nampaknya terdapat hubungan yang
erat dan saling melengkapi antara School civic education dan Community civic
education, karena siswa selain menjadi subjek dan objek pembinaan dalam PKn
persekolahan sekaligus di luar jam pembelaran sekolah merupakan anggota berbagai
komunitas yang menjadi subjek dan objek dari Community civic education.
Selanjutnya ditegaskan Winataputra (2012:259) bahwa secara sosiologis komunitas
sekolah merupakan salah satu unsur dari komunitas masyarakat bangsa dan negara
yang memiliki karakteristik unik yakni: bersifat captive, beranggotakan anak usia
sekolah atau school-age citizens, bersifat developmental, ada penjenjangan dengan isi
pendidikan yang terstruktur, dan relatif homogen.
Secara tentatif paradigma konseptual PKn sebagai School civic education dan
Community civic education digambarkan sebagai berikut.

Academic civic education
Community civic
School civic
education
Gambar
1: Paradigma Konseptual Dimensi PKn
education
(Sumber: Winataputra, 2012:257)

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sebagai suatu
integrated knowledge system/interdisciplinary study, Academic Civic Education
memiliki ontologi/bidang telaah seluruh aspek dari School Civic Education dan
Community Civic Education. Kedua, sebagai suatu program pendidikan, School Civic
Education merupakan dimensi kurikuler PKn yang memiliki isi pengembangan smart
and good citizens peserta didik dalam dunia persekolahan. Ketiga, sebagai suatu
program pendidikan, community civic education merupakan dimensi sosial-kultural
dalam pengembangan smart and good citizens untuk pebelajar yang sangat luas dan
beragam. Substansi dan proses pendidikannya bersifat: contextually customized,
fleksibel, less-structured, enculturation oriented.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Community civic
education merupakan wadah kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan baik yang
dilakukan oleh komunitas akademisi, praktisi, pejabat, selebriti, pedagang maupun
komunitas siswa di luar sekolah atau di luar pembelajaran di kelas PKn. Dalam tulisan
ini, kajian PKn sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan difokuskan pada
aktivitas/kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan yang dilakukan siswa di luar
pembelajaran di kelas tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan
dikordinasikan sekolah sehingga dijadikan sebagai program sekolah.
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Dengan demikian, kegiatan-kegiatan sosial-kultural siswa di luar pembelajaran
di kelas dapat dikategorikan sebagai community civic education. Dalam hal ini
Winataputra (2012) menegaskan bahwa “bila diperlukan dapat dikembangkan program
community civic education yang bersifat suplementatif terhadap program school civic
education yang bisa diperlakukan sebagai extra mural program, seperti kegiatan
pramuka, pecinta alam, polisi sekolah dan lain-lain. Hal ini dapat dimaknai bahwa
community civic education bersifat saling melengkapi dengan school civic education”.
Di SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung yang dijadikan lokasi penelitian ini
ditemukan berbagai kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan seperti sunatan masal,
qurban, donor darah, bakti sosial, pengobatan gratis, dan buka puasa bersama anak
yatim.
PKn sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan yang secara akademis
dikenal sebagai community civic education (Winataputra, 2012:251) dalam konteks
komunitas siswa persekolahan dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas sosial siswa
baik yang dibentuk oleh komunitas siswa maupun yang diprogramkan sekolah yang
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang berakar dan untuk memperkokoh
budaya bangsa. Kegiatan-kegiatan sosial yang dapat dilakukan siswa atau komunitas
siswa diantaranya bakti sosial di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, praktek sosial
di panti asuhan/panti jompo, berbagi untuk kaum lemah, menyelenggarakan sunatan
masal,
dan
berqurban.
Kegiatan-kegiatan
sosial
tersebut
perlu
diprogramkan/diagendakan oleh guru PKn bersama-sama atau terintegrasi dengan
program sekolah. Dalam kegiatan politik, siswa perlu dilibatkan dalam membantu
kegiatan pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan kegiatan lain yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik.
Dalam konteks membina karakter siswa melalui PKn tidak cukup hanya
melaksanakan PKn sebagai program kurikuler persekolahan (school civic education)
tetapi perlu diperkuat dengan melaksanakan pembinaan karakter siswa melalui PKn
sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan baik yang diselenggarakan oleh
komunitas siswa maupun yang diprogramkan sekolah. Hal ini perlu dikembangkan
terus menerus karena membina karakter siswa harus terprogram, berkelanjutan dan
dilaksanakan/ditanamkan setiap saat melalui berbagai aktivitas siswa, sementara PKn
sebagai program kurikuler dibatasi isi pelajaran, ruang dan waktu sebagimana
digariskan kurikulum. Dengan demikian penguatan PKn sebagai program sosialkultural kewarganeraan khususnya di sekolah lebih ditekankan pada praktek atau
aktivitas siswa dalam kegiatan aksi sosial, aktivitas budaya, aktivitas politik, kesadaran
hukum, dan aksi moral.
Sebagai bangsa yang mandiri dalam memiliki jati diri dalam menyikapi
kondisi seperti itu, penguatan PKn sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan
menjadi salah satu ikhtiar alternatif dalam mengurangi pengaruh budaya asing yang
sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, perlu membangun wacana dan sistem pendidikan
karakter yang sesuai dengan konteks sosial kultural Indonesia yang Ber Bhineka
Tunggal Ika. "Kalau karakter peserta didik sudah dibangun berdasarkan konsep budaya
Indonesia (budaya Pancasila), maka kekhawatiran akan masuknya budaya-budaya
asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dengan sendirinya akan tersaring
oleh karakter bangsa yang sudah terbangun.
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Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan rasa komunitas
seluruh sekolah yang kuat. Hal itu merupakan cara terbaik untuk mencegah tingkah
laku yang kasar, seperti penindasan yang dengan mudah berkembang ketika ikatan
komunitas tersebut lemah dan norma positif yang berkembang dalam komunitas
tersebut tidak ada. Selain itu, dengan membentuk komunitas sekolah akan menyatukan
perbedaan yang kohesif dan peduli.
Sekaitan dengan itu, Budimansyah (2009: 20-21) dalam pidato pengukuhan
guru besarnya menjelaskan bahwa PKn sebagai gerakan sosio-kultural
kewarganegaraan berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara baik secara
perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial
budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. Selanjutnya
dikatakan bahwa aspek yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural kewarganegaraan
itu adalah pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, karena itu
masyarakat dan komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi
warganegara untuk ber-PKn (doing PKn) (Budimansyah, 2009).
Munculnya pendekatan sosio-kultural ini diilhami oleh teori kultur yang
dikembangkan oleh Vygotsky yang mampu mengakomodasi sociocultural-revolution
dalam teori belajar dan pembelajaran. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang
harus dimengerti dari latar sosial-budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami
pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada dibalik otaknya dan
pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya, dari interaksi
sosial yang dilatari sejarah hidupnya (Moll & Greenberg dalam Budiningsih, 2005:99).
Fokus utama teori belajar sosiokultural adalah bagaimana seseorang belajar
dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya (zone of proximal
development). Konsep zona perkembangan proksimal (zone of proximal development)
dikemukakan oleh Vygotsky dalam Budiningsih (2005:101) yang membagi
perkembangan seseorang menjadi dua tingkat, yakni perkembangan aktual dan
perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan
seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara
mandiri (intramental). Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari
kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah
ketika dibawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman
sebaya yang lebih kompeten (intermental).
3.

Analisis Model Gerakan Sosial-kuktural Kewarganegaraan Dalam
Pengembangan Budaya dan Karakter Siswa di SMA Terpadu Krida
Nusantara Bandung
Pengembangan karakter pada prinsipnya memerlukan sinergitas
antarkomponen dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas yang mengarah pada
terbentuknya sosok manusia berkepribadian atau bernilai. Salah satu aktivitas yang
dinilai berkontribusi dalam membangun karakter adalah melalui kegiatan-kegiatan
PKn sebagai program sosial-kultural kewarganegaraan (dalam penelitian ini disebut
gerakan sosial-kultural kewarganegaraan).
Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi
dan studi dokumentasi diperoleh gambaran bahwa SMAT Krida Nusantara secara
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konsisten melakukan gerakan sosial kultural kewarganegaraan sebagai salah satu
program pengembangan karakter siswa yang direalisasikan melalui instrumen
kebijakan. Kebijakan pembangunan karakter melalui gerakan sosial kultural ini bertuju
pada berkembangnya sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) siswa
yang kemudian menjelma menjadi suatu sistem sosial sekaligus jatidiri sekolah yang
bersangkutan.
Setelah dilakukan pengkajian secara komprehensif, berbagai aktivitas
pengembangan karakter sebagai model gerakan sosial kultural kewarganegaraan yang
dikembangkan SMAT KN dapat penulis kelompokkan menjadi beberapa jenis,
meliputi: kesadaran berbagi, pendidikan dan latihan dasar karakter (diklatsar karakter),
komunitas keberagaman, pengasuhan wali asuh, dan gerakan ruhaniah-religius, yang
secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1
Identifikasi Model GSK di SMA Terpadu Krida Nusantara
NO.

PROGRAM SEKOLAH/
KEGIATAN
Sunatan Massal, donor darah,
qurban, bakti sosial,
pengobatan gratis, buka puasa
bersama anak yatim
Masa Orientasi siswa Baru/
Massa basis

JENIS GSK

3

Pembinaan aktivitas
keseharian di Asrama

Komunitas
Keberagaman

4

Pembimbingan wali asuh

Pengasuhan Wali
Asuh

5

Keagamaan di masjid : sholat
tepat waktu, ngaji, hapalan,
pembimbingan keagamaan
(mentoring/ tutorial)

Kegiatan
Ruhaniah Religius

1

2

Kesadaran
berbagi

Diklatsar Karakter

KARAKTER YANG
DIKEMBANGKAN
Peduli sosial, empati,
kebersamaan, hormat, tanggung
jawab
Disiplin, Semangat Korsa ,
Kebersamaan, kemandirian,
Cinta seni budaya,
hormat/santun, bersih, religius
Disiplin, santun, hormat, bersih,
toleran, kebersamaan,
kepemimpinan, tanggung jawab,
jujur, dan mandiri.
Hormat, disiplin, tanggung
jawab, kebersamaan,
kekeluargaaan
Religius, disiplin ibadah, toleran

Sumber: Diolah peneliti 2014
Berdasarkan data sebagaimana tertuang pada tabel di atas, dapat dijelaskan
bahwa terdapat program pengembangan karakter melalui gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan. Selain pengelompokkan yang didasarkan pada bentuk kegiatan,
kemudian peneliti dapat mengelompokkan program-program tersebut dilihat dari ruang
lingkup dan sasaran program menjadi kegiatan internal dan kegiatan eksternal.
Kegiatan internal merupakan gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan yang
dilaksanakan dalam ruang lingkup sekolah dan hanya difokuskan pada diri siswa dan
kelompok siswa dalam arti tanpa melibatkan/ditujukan bagi masyarakat di luar sekolah
seperti komunitas keberagaman, kegiatan ruhaniah-religius, pengasuhan wali asuh, dan
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Diklatsar karakter. sedangkan kegiatan eksternal merupakan gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan yang dilaksanakan untuk kegiatan sosial dan melibatkan masyarakat
luar sekolah yaitu gerakan kesadaran berbagi.
Diantara kegiatan internal dan eksternal perlu sinergitas dalam rangka
membangun karakter melalui gerakan sosial kultural secara terstruktur dan
berkesinambungan. Proses pembinaan tersebut diawali dengan penguatan nilai karakter
dalam diri siswa sebagai titik awal pengembangan karakter, meliputi karakter religius,
disiplin, kebersamaan, toleran, spirit komunalitas, kepemimpinan, empati, dan
tanggungjawab. Setelah nilai-nilai dasar tersebut terbangun dalam diri, kemudian
dilakukan penguatan melalui kegiatan eksternal yang secara langsung bersinggungan
dengan masyarakat. Perlunya penguatan nilai karakter melalui kegiatan yang
melibatkan masyarakat dikarenakan siswa sebagai calon warga masyarakat dan warga
negara dewasa harus dibekali berbagai kompetensi sehingga dapat hidup
berdampingan, selaras dan seimbang dengan kehidupan sebenarnya di masyarakat.
Jika ditelisik lebih mendalam, jenis gerakan sosial kultural kewarganegaraan
tersebut berangkat dari pemberian pemahaman mengenai nilai-nilai yang seharusnya
dan tidak seharusnya dilakukan, dilanjutkan dengan proses merasakan dan dipungkas
dengan melaksanakan hal-hal yang diketahui dan dirasakan tersebut dalam bentuk
tindakan nyata. Proses tersebut berpengaruh besar terhadap pembangunan jiwa yang
berkarakter, karena sebagaimana hasil observasi yang dilakukan pendidikan karakter
yang dilakukan di SMAT Krida Nusantara tidak hanya diketahui dan dipahami oleh
peserta didik, tetapi sudah termanifestasi dalam bentuk perilaku sehari-hari.
Hal sebagaimana tersurat di atas, analog dengan Lickona (1992) yang
menyatakan bahwa komponen-komponen dalam pendidikan karakter meliputi moral
knowing, moral feeling dan moral action yang ketiganya diperlukan agar siswa mampu
memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Karena itu,
untuk mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik (act morally) maka harus
pula dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu: (1) kompetensi (competence), (2)
keinginan (will), dan (3) kebiasaan (habit).
a. Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Karakter
Pendidikan dan latihan dasar sebagaimana kita ketahui merupakan hal yang
diidentikkan dengan serangkaian aktivitas yang menjadi titik awal bagi langkah
strategis berikutnya dalam fase pembinaan. Diklatsar karakter sebagai istilah yang
digunakan oleh peneliti merupakan fase yang diperuntukkan bagi siswa baru dalam
menumbuhkembangkan wawasan wiyata mandala, yakni masa dimana siswa
dikenalkan dengan lingkungan sekolah beserta aturan-aturan dan tata laku yang
diterapkan, yang di SMA Terpadu Krida Nusantara disebut masa basis.
Diklatsar karakter (masa basis) sebagai tahap awal pembinaan karakter
menempatkan seluruh siswa untuk menjalani seluruh aktivitas dengan perlakuan yang
sama bagi seluruh siswa tanpa ada sedikitpun perbedaan. Konsepsi penyeragaman
tersebut dinilai sebagai upaya menumbuhkan spirit kebersamaan, senasibsepenanggungan/persaudaraan (jiwa korsa) antarsiswa dalam satu angkatan yang
dilaksanakan secara ketat dan terpola, artinya hal utama yang menjadi kekuatan inti
dalam Diklatsar adalah konsistensi dalam menerapkan aturan. Karena itu, pada tahap
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ini pola yang diterapkan cenderung bersifat otoriter dan tanpa mengenal kompromi. Pola
pembiasaan yang cenderung dipaksakan ini berguna bagi pembentukan mentalitas agar
kemudian terbangun kebiasaan baik dalam diri siswa, khususnya disiplin dan kemandirian
yang merupakan dua indikator inti pada tahap ini. Dari sisi ini, pemahaman siswa
mengenai hal apa yang menjadikan siswa harus disiplin dan mandiri kurang begitu
diperhatikan. Artinya melalui otoritas sekolah dalam menerapkan aturan, siswa tidak
boleh tidak harus mengikuti semua aturan yang diterapkan selama kurun waktu tiga bulan.
Mekanisme sebagaimana diurai di atas, bersesuaian dengan tahap pertama dalam
the stage of meaning yang dikembangkan oleh Suryadi (2012:131) yakni initial stage of
character building yang menegaskan bahwa tahap pembiasaan (habituation) tanpa
menuntut seseorang harus memahami alasan melakukan suatu aktivitas.
Penumbuhkembangan jiwa mandiri nampak dari salah satu aturan yang tidak
membolehkan siswa untuk bertemu bahkan berkomunikasi langsung dengan orang tua
(selama 3 bulan). Hal tersebut dimaksudkan agar terbangun kemandirian dan saling
berbagi antarsiswa dengan mengesampingkan jauh-jauh perbedaan ras, suku, agama,
dan budaya. Pada masa ini, teman merupakan saudara sendiri yang merasakan nasib
yang sama (semangat korsa). Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
setidaknya terdapat empat pilar yang menjadi orientasi pengembangan dan dianggap
sebagai karakter utama yang wajib ditanamkan dalam diri siswa, meliputi kemandirian,
kebersamaan, disiplin dan persaudaraan (Korsa).
Sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelumnya, bahwa
pengembangan karakter tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, dalam arti melibatkan
seluruh komponen yang ada di sekolah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan
diklatsar karakter ini tidak hanya dilaksanakan oleh guru dan oleh pamong asrama
tetapi melibatkan juga pamong agama yang secara khusus memberikan pemahamanpemahaman nilai dari sisi religi sehingga kewajiban menjalankan karakter baik bukan
hanya aturan yang diterapkan sekolah tetapi juga merupakan keharusan yang
diperintahkan agama. Pada masa diklatsar (masa basis) ini, sekolah juga dibantu
langsung oleh anggota TNI dalam rangka pembinaan fisik dan mental siswa sehingga
akan terbentuk siswa yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, fisik yang kuat, dan
bermental baja. Keempat elemen yang secara langsung terlibat dalam aktivitas
pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) karakter ini oleh peneliti kemudian dikatakan
sebagai quadro educators karena satu sama lain turut serta dalam penanaman karakter
fase awal berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing.
b. Komunitas keberagaman (Aktivitas Keseharian di Asrama)
Penciptaan komunitas keberagaman sebagai model gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan kedua didasarkan pada realitas bahwa kehidupan di asrama SMAT
Krida Nusantara dapat dikatakan sebagai miniatur bangsa Indonesia yang multikultural
karena dihuni oleh orang-orang yang berlatarbelakang berbeda baik dari sisi etnis, ras,
agama, kondisi sosial dan budaya serta kebiasaan yang berbeda.
Asrama sebagai bagian tak terpisahkan dari sekolah berperan sebagai wahana
pembinaan karakter yang secara eksplisit terintegrasi dengan program sekolah.
Kemandirian merupakan karakter utama yang dikembangkan di Asrama, disamping
kebersamaan, rasa saling memiliki dan kekeluargaan, karena seluruh penghuni
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diharuskan untuk dapat mengurusi segala keperluan hidupnya sendiri tanpa bergantung
kepada orang lain mulai dari mengurus pakaian, tempat tidur dan tempat belajar.
Kemandirian dalam konteks ini dapat dipahami juga sebagai bentuk tanggungjawab
terhadap diri sendiri, karena bicara tanggungjawab tidak hanya berkutat antara
kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, melainkan harus pula menunaikan
kewajiban terhadap diri sendiri. Sebagaimana dikatakan Lickona (1992:401) bahwa
untuk mengembangkan tanggungjawab, maka anak muda perlu diberi tanggungjawab.
Perlunya pembinaan komunitas keberagaman dalam pembangunan karakter,
dikarenakan melalui komunitas turut menciptakan kesempatan bagi siswa untuk
mengenali orang di luar kehidupan mereka sebelumnya, termasuk berbagai macam
orang dengan karakter yang beragam yang sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan sekolah. Pembangunan komunitas tersebut sangat penting dalam
pengembangan sosial-kultural siswa, karena sebagaimana teori belajar sosiokultural
(Zona Proxima Development) yang dikembangkan Vygotsky menjelaskan bahwa
aktifivas-aktivitas individu dapat dikemudikan dengan kawan-kawan sebaya, orangorang dewasa, ataupun orang yang lebih ahli yang memiliki kemampuan lebih
(Marysa, 2003, Budiningsih, 2005).
Keberadaan komunitas keberagaman dalam hal ini berfungsi sebagai media
warganegara untuk ber-PKn (Doing Pkn), hal tersebut dikarenakan gerakan sosiokultural kewarganegaraan turut serta membangun pranata sosial yang berunsurkan
sistem nilai dan norma (Budimansyah, 2008). Selain itu, keberadaan komunitas
keberagaman yang terealisasi dalam bentuk aktivitas keseharian di Asrama menuntut
adanya keseragaman, dalam arti semua aturan, orientasi dan sasaran pembinaan,
termasuk nilai-nilai yang dikembangkan berlangsung dan berlaku bagi semua warga
asrama. Hal ini berpotensi positif karena penciptaan karakter baik di sekolah akan jauh
lebih mudah jika dilakukan di lingkungan yang memiliki moral tinggi serta tidaklah
mungkin melahirkan murid untuk dapat melakukan hal-hal baik ditengah lingkungan
yang buruk.
c. Pengasuhan Wali Asuh (PWA)
Pengasuhan wali asuh merupakan salah satu pilar dan menjadi karakteristik
utama dalam pembinaan karakter di lembaga pendidikan yang menyediakan asrama
bagi siswa-siswinya. Penerapan pola pengasuhan di SMAT Krida Nusantara
menempatkan wali asuh sebagai pengganti orang tua siswa selama berada di sekolah
dan asrama, dalam arti peran, posisi dan tanggung jawab wali asuh sama dengan orang
tua terutama dalam melaksanakan proses pendidikan di luar kegiatan pembelajaran di
kelas. Untuk mendukung proses tersebut, wali asuh setidaknya menjalankan lima
fungsi meliputi administrasi, konseling, pengasuhan, pengawasan dan koordinasi.
Berdasarkan temuan di lapangan, pengasuhan wali asuh dinilai sebagai model
gerakan sosial-kultural kewarganegaraan yang cukup efektif terutama dalam membina
karakter hormat, disiplin, tanggung jawab, dan kekeluargaan (kebersamaan).
Pengasuhan wali Asuh (PWA) merupakan situasi yang dikondisikan dan berlangsung
secara terus menerus, dalam arti bahwa para pengasuh secara bersamaan turut serta
dalam membangun kepribadian melalui pembiasaan (habituasi) dan penguatanpenguatan substansi nilai dalam kehidupan sehari-hari.
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Besarnya pengaruh habituasi dalam program pendidikan karakter dikemukakan
pula oleh Budimansyah (2010:63) yang menjelaskan bahwa habituasi merupakan
proses penciptaan aneka situasi dan kondisi (persistent life situation) yang berisi aneka
penguatan (reinforcement) yang memungkinkan peserta didik pada satuan
pendidikannya, dirumahnya, dilingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilku
sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasi dan
dipersonalisasi melalui proses olah hati,olah pikir, olah rasa dan olah karsa sebagai
karakter atau watak. Proses habituasi yang dilakukan di SMAT Krida Nusantara
melalui pemberlakuan sejumlah aturan disertasi sanksi yang akan diberikan apabila
tidak ditaati merupakan salah satu cara ampuh untuk mendidik siswa agar memiliki
watak dan karakter yang sesuai nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Pola pengasuhan yang dilakukan di SMAT Krida Nusantara merupakan proses
yang tidak kenal henti, dalam arti setiap hari (mulai bangun tidur pukul 04.00 –pukul
22.00) selalu diisi oleh aktivitas-aktivitas yang bertuju pada terbangunnya karakter,
karena itu sering muncul slogan “character education is never ending process”. Hal
tersebut senada dengan yang dijelaskan oleh Megawangi (2004:34) bahwa usaha
membentuk karakter yang baik bukan pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan yang
komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis dan berkesinambungan.
Senada dengan pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa karakter tidak datang
dengan sendirinya tetapi perlu dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja melalui
pendidikan, pengalaman, dan pengaruh lingkungan. Untuk membangun karakter,
kebiasaan menunjukkan karakter yang baik perlu ditempa dan dimantapkan, sehingga
menghasilkan nilai-nilai yang terpatri dalam diri manusia yang melandasi sikap,
pemikiran dan tindakannya.
Program pengasuhan di SMAT Krida Nusantara merupakan upaya sistematis
dan terstruktur. Mulai dari penerapan segala aturan secara otoriter dan ketat yang
cenderung dipaksakan di awal agar kemudian terbangun kebiasaan baik dalam diri siswa.
Pada tahap ini, pembentukan mental dan kedisiplinan merupakan dua indikator utama
yang dikembangkan karena dianggap sebagai modal dasar agar siswa mampu melewati
tugas-tugas pengembangan berikutnya. Setelah proses penanaman awal, diharapkan akan
mulai terbangun kerangka berpikir siswa terkait idealisme seorang kaum terdidik yang
harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Setelah
terbentuk kerangka berpikir siswa dalam menyeleksi keharusan dan ketidakharusan
tersebut, selanjutnya siswa memasuki fase dimana terjadi seleksi terhadap nilai-nilai
apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam kehidupan. Puncaknya, nilainilai karakter yang telah dibelajarkan tersebut dapat dilaksanakan oleh siswa dengan
penuh kesadaran dan secara sukarela.
Hasil analisis terhadap pengembangan karakter sebagaimana tersurat di atas,
senada dengan mekanisme terbangunnya karakter the stage of meaning yang
dikembangkan oleh Kohlberg dalam Suryadi (2012:131). Pertama, initial stage of
character building; yakni pembiasaan (habituation) tanpa menuntut seseorang harus
memahami alasan melakukan suatu aktivitas. Kedua, values clarification stage; yakni
tahap perkembangan dimana seseorang mulai memahami berbagai gejala yang
diamatinya serta bagaimana kemampuan rasioal dapat memahami alasan mengapa
anak harus memiliki nilai, bersikap atau berperilaku manner tertentu. Ketiga,
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application stage; yakni aplikasi atas pembiasaan dan pemahaman mengenai karakter
di dalam situasi yang nyata sebagai karakter terpuji. Keempat, stage of meaning; yakni
tahap akhir dimana seseorang mampu merasakan arti (meaning) dari nilai, sikap dan
perilaku positif yang telah dipahami dan dilakukannya selama ini.
Periodisasi pengembangan karakter siswa yang diperoleh berdasarkan hasil
wawancara, studi dokumentasi dan observasi tersebut dapat peneliti padupadankan
dengan mekanisme terbentuknya karakter (the stage of meaning), sehingga dapat dibuat
suatu sintesa relevansi pembangunan karakter melalui Pengasuhan Wali Asuh (PWA)
yang secara tegas dapat dipetakan pada gambar berikut.
Merasakan nilai guna
dari karakter yang dimiliki
Perwujudan perilaku

Seleksi nilai berdasarkan
rasionalitas

Pembiasaan dan intervensi

Gambar 1
Relevansi Pengasuhan Wali Asuh dengan The Stage of Meaning
Sumber : Data diolah Peneliti (2014)
Berdasarkan gambar di atas, tujuan utama dari pola pengasuhan tersebut
adalah terbangunnya karakter siswa yang dewasa dalam berpikir, bertindak, bersikap
dan berperilaku sesuai dengan standar moral yang berlaku sampai pada kristaliasi nilai
dalam diri mengenai kebermanfaatan melaksanakan tindakan-tindakan baik dimana
siswa telah mampu merasakan arti (meaning) dari nilai, sikap dan perilaku positif yang
telah dipahami dan dilakukannya selama ini.
d. Kegiatan Ruhaniah-Religius
Kegiatan ruhaniah-religius (aktivitas di Mesjid) merupakan gerakan sosialkultural yang berorientasi pada berkembangnya keyakinan akan keharusan
melaksanakan perilaku baik karena telah dinisbatkan oleh ajaran agama dan
kepercayaan yang dianut. Karena itu, kegiatan ruhaniah religius ini amat sarat dengan
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aktivitas-aktivitas keagamaaan terutama di mesjid. Salah satu contoh pengembangan
karakter religius pada siswa muslim, tujuan yang diusung adalah terbentuknya
keyakinan bahwa hal-hal yang benar itu adalah bila sesuai dengan Al-Qur‟an dan
Hadits (akidah) dan sesuai dengan perilaku Rasulullah baik dalam tata cara beribadah
maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara umum, pengembangan karakter religius melalui kegiatan ruhaniah
religius menurut pengakuan siswa muslim meliputi tiga hal besar; pembinaan sholat
berjamaah di mesjid (Subuh, Magrib dan Isya), tadarus Al-Qur‟an secara berkelompok,
dan ceramah keagamaan (tutorial/ mentoring). Untuk mengukur tingkat ketercapaian
tujuan pengembangan karakter religius tersebut, dapat dilihat dari impact yang siswa
rasakan sebelum, selama, dan sesudah mengikuti program-program dalam kaitannya
dengan penumbuhkembangan aspek keyakinan terhadap ajaran Tuhan.
Berdasarkan hasil kajian atas kesesuaian data dan informasi yang diberikan
pihak sekolah dengan siswa, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengembangan
karakter melalui unsur keagamaan dinilai memberikan dampak positif, yaitu dilihat
dari esensi pernyataan siswa yang menggambarkan bahwa kegiatan keagamaan
menjadikan siswa mengerti aturan Tuhan dan cinta Tuhan dengan cara belajar dan
praktik keagamaan secara disiplin. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat
dipahami sebagai upaya sengaja yang menolong agar memahami, peduli akan, dan
bertindak atas dasar inti nilai-nilai etis (Lickona, 1992: 56).
e. Kesadaran Berbagi
Pada hakikatnya manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri,
dalam arti memerlukan bantuan dan campur tangan orang lain dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai
kebutuhan dari sisi materil saja, lebih daripada itu kebutuhan hidup mencakup seluruh
aspek yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia termasuk hal-hal yang
sifatnya immaterial. Karena itu, tidaklah dapat dinafikkan lagi bahwa saling membantu
antarsesama merupakan nilai karakter yang harus ditumbuhkembangkan dalam diri
setiap insan sebagai bentuk keshalehan sosial.
Berdasarkan pada hasil temuan penelitian, kesadaran berbagi merupakan
model gerakan sosial-kultural kewarganegaraan yang dinilai efektif terutama dalam
mengembangkan peduli sosial, simpati, empati, kasih sayang, dan tanggungjawab
sosial. Kegiatan tersebut selanjutnya disebut sebagai “Kesadaran Berbagi” dan
diidentifikasi sebagai model gerakan sosial kultural kewarganegaraan di sekolah,
karena dalam aktivitasnya kegiatan ini mengarah pada kegiatan sosial yang secara
langsung melibatkan masyarakat sebagai objek dan sasaran kegiatannya. Kegiatankegiatan yang termasuk dalam “Kesadaran Berbagi” meliputi kegiatan sunatan masal,
donor darah, bantuan bencana alam, bakti sosial, qurban, pengobatan gratis, buka puasa
bersama anak yatim, dan lain sebagainya.
Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, secara langsung dikelola
oleh lembaga sebagai program sekolah dalam upaya pengembangan karakter siswa dan
mengokohkan kontribusi sekolah sebagai wahana pengabdian pada masyarakat. Salah
satu kegiatan dalam kesadaran berbagi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun
adalah qurban pada saat idul adha. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasah
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kepedulian siswa terhadap masyarakat yang kurang mampu dan membiasakan untuk
berbagi kepada masyarakat kurang beruntung secara sukarela. Artinya, gerakan
„kesadaran berbagi” ini berorientasi pada terbangunnya keikhlasan dalam membantu
sesama.
Kesadaran berbagi oleh peneliti dimaknai sebagai gerakan sukarela
(volunteerism) untuk kepentingan publik yang berangkat dari keikhlasan untuk
berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan. Melalui model gerakan sosial kultural
(kesadaran berbagi) ini, diharapkan akan muncul sikap dermawan sebagai wujud upaya
moral demi pembebasan manusia dari segala permasalahannya tanpa disertai oleh
adanya kepentingan pribadi, melainkan timbul dengan sendirinya. Analog dengan hal
di atas, Haski & Leventhal (2009: 272) menjelaskan “volunteerism also focused on
aspects of helping another without material rewards”, artinya kesukarelaan berfokus
pada pemberian bantuan tanpa mengharapkan imbalan berupa materi.
Jika ditelaah menggunakan kacamata filantropi, gerakan berbagi ini
merupakan spirit untuk memberikan sumbangan tenaga, pikiran, pengetahuan dan atau
materi kepada pihak lain yang membutuhkan secara rill. Substansi dan orientasi
pengembangan karakter melalui gerakan kesadaran berbagi ini masuk dalam
kategorisasi karakter yang disarankan untuk diajarkan di sekolah. Sebagaimana
ditegaskan oleh Lickona (1992:52) bahwa selain sikap hormat dan tanggung jawab
sebagai dasar moralitas utama yang harus diajarkan di sekolah, bentuk nilai lain yang
sebaiknya diajarkan di sekolah adalah tolong menolong dan peduli sesama sebagai
bentuk karakter tanggung jawab atau sebagai media pendukung untuk
bertanggungjawab. Kesadaran berbagi ini digolongkan ke dalam karakter publik,
karena sebagai bentuk kepedulian warganegara terhadap warganegara lainnya
(Budimansyah, 2010: 30-31).
Model gerakan sosial kultural (kedasaran berbagi) ini dinilai sebagai model
yang penting sebagai bagian dari kebijakan sekolah, ini dimaksudkan untuk menjawab
salah satu tantangan dan permasalahan yang sedang melanda bangsa Indonesia yakni
terkikisnya spirit gotong-royong sebagai ciri khas budaya masyarakat dan bangsa
Indonesia oleh sikap individualistis masyarakat. Karakter tolong menolong sangat
penting diajarkan sekolah untuk memberikan bimbingan untuk berbuat kebaikan
dengan hati, sedangkan sikap peduli sesama membantu siswa untuk tidak hanya
mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga dapat merasakannya.
Pentingnya gerakan sosial kultural “kesadaran berbagi” ini ditegaskan pula dalam
deklarasi Aspen (dalam Akin dkk.1995:4) sebagai salah satu pilar karakter yang harus
dibelajarkan, yakni caring: regard for the well-being of others (kepedulian: hormat
untuk kesejahteraan yang lain).
Gerakan “Kesadaran Berbagi” sebagaimana dikemukakan pada bahasan
sebelumnya tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, tetapi juga dapat dilaksanakan
oleh siswa sebagai salah satu program kerja organisasi (OSIS). Hal seperti ini dirasa
mempunyai peran dalam proses pendidikan karakter, karena sebagaimana diungkap
Lickona (1992:392) bahwa untuk menumbuhkan karakter tanggung jawab dan
kepedulian, sekolah dapat membentuk komunitas-komunitas misalnya komunitas
peduli moral. Melalui komunitas-komunitas yang dibentuk oleh sekolah atau oleh
sekelompok siswa ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sosial untuk
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melakukan tindakan sosial. Dalam pandangan Lickona, untuk menumbuhkan
kepedulian sosial dapat dilakukan melalui pemberian atau layanan jasa yang dilakukan
peserta didik, sebagaimana dia katakan bahwa untuk belajar peduli, mereka perlu untuk
menunjukkan tindakan kepedulian mereka.
Selanjutnya, Lickona (1992:401) menyatakan bahwa belajar tentang nilai
kepedulian dapat menumbuhkan “pengetahuan moral” pelajar, tapi hal itu tidak dapat
mengembangkan komitmen mereka sendiri terhadap nilai kepedulian. Karena itu, perlu
adanya pengembangan diri mereka sendiri atau melalui keterampilan-keterampilan
yang efektif untuk mengolah kepedulian melalui pendekatan learning-by-doing yang
mengembangkan tiga aspek karakter yaitu: mengetahui, merasakan, dan melakukan.
Program penumbuhkembangan kepedulian terhadap sesama berdasarkan hasil temuan
penelitian dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan donor darah yang dilaksanakan
secara langsung oleh siswa, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
pemberian bantuan berupa kantung darah. Aksi donor darah ini merupakan contoh
implementasi learning by doing dalam melembagakan nilai-nilai kepedulian siswa
terhadap sesama. Karena, setelah siswa mengetahui urgensi kepedulian sosial
selanjutnya siswa dituntut untuk merasakan dan melakukannya.
4. Penutup
Pendidikan Kewarganegaan sebagai program sosial-kultural Kewarganegaraan
(community civic education) khususnya bagi komunitas-komunitas siswa melalui
kegiatan/wadah extra mural program perlu diperkuat untuk melengkapi dan
mendukung program kurikuler PKn. Dalam upaya membina karakter siswa, perlu
memanfaatkan dan memfungsikan peran ruang-ruang (publik) dan komunitaskomunitas kehidupan sosial sebagai ikhtiar memfasilitasi/media bagi siswa untuk berPKn (Doing Pkn). Untuk memperkuat PKn sebagai program sosial-kultural
kewarganegaraan khusus bagi siswa, guru PKn perlu mendesain dan/atau turut serta
menyusun program kegiatan-kegiatan sosial sekolah di luar pembelajaran di kelas.
Argumentasi pentingnya penciptaan sosio-kultural yang baik didasarkan pada
pandangan bahwa untuk membentuk karakter yang baik akan jauh lebih mudah jika
dilakukan di lingkungan yang memiliki moral tinggi seperti kejujuran, kesopanan dan
kepedulian menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari, daripada membentuk karakter
ditengah lingkungan yang buruk.
SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung merupakan salah satu sekolah yang
berhasil mengembangkan karakter siswa melalui model gerakan sosial-kultural
kewarganegaraan (sebagai bentuk implementasi kegiatan community civic education).
Jenis model gerakan sosial-kultural kewarganegaraan yang ditemukan diantaranya
gerakan kesadaran berbagi, komunitas keberagaman, kegiatan ruhaniah-religius,
pengasuhan wali asuh, dan Diklatsar karakter. Karakter utama yang dibina melalui
model GSK tersebut diantaranya peduli sosial, empati, kedispilinan, kemandirian,
toleran, kebersamaan daan persaudaraan (semangat korsa).
Daftar Rujukan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010). Disain Induk
Pendidikan Karakter. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

850

Budimansyah, D (2009). Membangun Karakter Bangsa Di Tengah Arus Globalisasi
dan Gerakan Demokratisasi (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Bidang
Sosiologi Kewarganegaraan).Bandung: Program StudiPKn SPs UPI.
____________ (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun
Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
Budiningsih, Asri C. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta
Haski, D & Leventhal. (2009). Altruism and Volunteerism: The Perceptions of
Altruism In Four Disciplines and Their Impact on The Study of Volunteerism.
Journal for the Theory of Social Behaviour. USA: Blackwell Publishing Ltd
Lickona, Thomas (1992). ”Educating For Character How Our Schools Can Teach
Respect and Responsibility”, New York-Toronto-London-Sydney-Auckland:
Bantam Books.
Megawangi, R. (2004) Pendidikan Karakter (Solusi yang Tepat untuk Membangun
Bangsa. Bandung: (Sponsor) BPMIGAS dan Energy.
Mussen. (1980). Essential of Child Development & Personality. New York : Harper &
Row Publisher Inc. Alih Bahasa: Budiyanto, G.; dan Gayatri, A. Jakarta : Arca
Sumantri, Endang. 2011. Pendidikan Karakter Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan
Kepribadian Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn
FPIPS UPI
Winataputra, Udin S. Dan Budimansyah, D. 2007, Civic Education: Konteks,
Landasan, Bahan Ajar danKulturKelas. Bandung: Prodi PKn SPs UPI
Winataputra, 2012, PKn Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis), Bandung: Widya
Aksara Press.
Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Pembangunan Karakter Bangsa: Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis
PKn dalam Konteks Pendidikan IPS. Disertasi pada Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia: tidakditerbitkan.
Suryadi, A. (2012). Pendidikan Karakter Bangsa : Pendekatan Jitu Menuju Sukses
Pembangunan Pendidikan Nasional. Pendidikan Karakter : Nilai Inti Bagi
Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press &
Laboratorium PKn UPI

851

ANTIKORUPSI SEBAGAI SUMBER MATERI DAN NILAI
DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH
Oleh:
Harmanto35
Totok Suyanto36
Abstrak
Dalam perspektif sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 (pada
jaman kerajaan Mataram Islam) yang diawali adanya upeti. Kedatangan VOC dengan
tujuan awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa ternyata tidak membawa
perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti.
Penyalahgunaan upeti inilah dalam berbagai hasil penelitian merupakan cikal bakal
korupsi sampai sekarang yang banyak dilakukan oleh aparat pemerintah. Berbagai
upaya untuk memberantas korupsi melalui penegakkan hukum, namun belum
mencapai hasil yang menggembirakan. Untuk itu maka upaya pecegahan melalui
penanaman nilai antikorupsi bagi generasi muda mutlak diperlukan. Nilai-nilai
antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan selalu benar sepanjang
waktu. Segala macam bentuk nilai korupsi seperti menyontek, manipulasi, mengambil
yang bukan menjadi haknya, dan lain-lain inheren dalam tiga dimensi PKn yakni
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic
skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic dispositions).
Kata Kunci: Antikorupsi, Sumber Materi dan Nilai, PPKn
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan atas rilis Masyarakat Transparansi Internasional selama periode
2010 sampai dengan 2014, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Indonesia secara
berturut-turut 28, 30, 32, 32, 34 (www.ti.or.id/ index.php/publication/2014), dalam
skala penilaian 0-100. Pada tahun 2014 skor IPK Indonesia mengalami kenaikan
sebesar 2 (dua) point dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013. IPK sebesar 34
menempatkan Indonesia pada posisi 107 dari 175 negara yang diukur. Dibandingkan
dengan negara yang mempunyai IPK yang baik Indonesia masih kalah jauh seperti:
Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Norvegia (86),
(www.ti.or.id/ index.php/publication/2014). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya, dapat dilihat pada Tabel 1.
Kenaikan skor dan peringkat IPK pada tahun 2014 layak untuk diapresiasi
sebagai upaya bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upaya
mencegah dan memberantas korupsi. Jika dibuat rata-rata IPK di negara ASEAN
sebesar 40,8. Seandainya tanpa menyertakan negara Singapura (karena memang sudah
jauh di atas negara ASEAN) maka rata-rata menjadi 36, artinya skor IPK Indonesia
tidak terlalu jauh. Meskipun tidak jauh dengan rata-rata IPK negara-negara ASEAN
upaya yang sungguh-sungguh, terpogram, kontinyu, dan mempunyai tolok ukur yang
jelas perlu untuk dilakukan.
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Tabel 1. IPK Negara Asean Tahun 2014
Peringkat
7
35
50
85
85
107
119
133
156
156

Negara
Singapura
Taiwan
Malaysia
Philipina
Thailand
Indonesia
Vietnam
Timor Leste
Cabodia
Myanmar

Skor IPK
84
61
52
38
38
34
31
28
21
21

Upaya penegakkan hukum dengan cara memberantas pelaku korupsi telah
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksanan. Khusus
yang telah dilakukan KPK memang menunjukkan hasil yang patut untuk mendapat
apresiasi. Semua yang ditetapkan tersangka pelaku korupsi oleh KPK dapat dipastikan
akan mendapatkan hukuman. Hanya kasus Budi Gunawan saja KPK kalah dalam pra
peradilan. Demikian juga dengan upaya yang telah diupayakan kepolisian dan
kejaksaan, meskipun dua lembaga yang terakhir masih belum menunjukkan hasil yang
menggembirakan.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, korupsi telah merambah dunia
pendidikan. Dalam pandangan Darmawan (2009) terdapat sejumlah persoalan
menyangkut dampak korupsi di dunia pendidikan. Pertama, merosotnya kualitas
pendidikan. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas sarana, prasarana, media
pendidikan, mutu pendidik, dan lulusan. Rendahnya kualitas proses dan lulusan
lembaga pendidikan dalam negara dapat menyebabkan generasi muda mencari peluang
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik di negara lain. Implikasi lanjutan terjadi
capitalflight ke mancanegara. Kedua, terjadi ketimpangan sosial, korupsi dalam
bidang pendidikan meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang miskin dan
marginal untuk dapat mengenyam pendidikan secara memadai dan berkeadilan serta
lemahnya angkatan kerja terdidik. Akibat lain akan melahirkan generasi-generasi yang
korup. Generasi yang korup melahirkan pendidikan dan pemerintah yang korup pula.
Ketiga, tercerabutnya moralitas akhlak mulia dan mengubah persepsi publik. Kejujuran
semakin sulit ditemukan dan dihargai. Sebaliknya orang-orang jujur tidak mendapatkan
apresiasi yang semestinya dalam dunia pendidikan. Kasus nilai Ujian Nasional (UN)
hasil menyontek lebih dihargai daripada nilai hasil kejujuran. Hal yang sama
disampaikan Bardhan dan Heyneman bahwa:
Corruption can be efficiency-improving in instances in which prices (tuition,
fees, wages) are distorted by regulation or lags in application.However the
social benefits from corruption are less likely to be observed in education
because corruption affects all the other social goals for making the education
investment (Bardhan (1997:3). As a term, corruption is used because of the
public good nature of education and education’s role in affecting social
cohesion. Because education serves as a way of modeling good behavior for
children or young adults, allowing an education system to become corrupt
853

may be more costly than allowing corruption in the customs service or the
policy. By design, one function of education is to purposefully teach the young
how to behave in the future. If the education system is corrupt, one can expect
future citizens to be corrupt as well. This clearly must have a cost (Heyneman,
2002:3).
Berbagai akibat korupsi yang telah dijelaskan di atas sebenarnya yang akan
menanggung akibat secara langsung maupun tidak langsung adalah rakyat dalam
berbagai bidang aktivitas. Paparan yang hampir sama disampaikan oleh Darmawan,
dkk(2008) bahwa di sebuah negara maju, korupsi dapat berlangsung dalam sebuah
komponen tunggal dari lembaga politik. Sementara di negara-negara berkembang
memiliki lembaga-lembaga administrasi dan politik yang lemah, korupsi dapat menjadi
bagian dari sistem. Pandangan ini menunjukkan bahwa di negara berkembang
termasuk Indonesia korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek
kehidupan, yang dapat diibaratkan sebagai urat nadi dalam sistem peredaran darah
manusia atau menjadi patologi sosial. Pendek kata, di mana saja selama ada peluang
dan kesempatan, maka di situ bisa terjadi tindakan korupsi. Dimana terdapat
pelayanan publik, di sana sangat rawan terjadi “penyelewengan kekuasaan (abuse of
power) yang mengarah kepada tindakan koruptif. Ini tidak lain menyangkut persoalan
mentalitas masyarakat yang memang masih permisif terhadap tindakan
penyelewengan” (Syam, 2009:1).
B.
1.

PEMBAHASAN
Mengapa nilai antikorupsi dapat menjadi sumber materi dan nilai dalam
PPKn?
Dalam perspektif sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17
(pada jaman kerajaan Mataram Islam) yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan
istilah yang mengandung pengertian “membayar pajak secara suka rela atau tidak
mengikat” (Abdulloh, 2009:4; Margana, 2009:426). Istilah ini sudah berurat akar
dalam masyarakat yang berkaitan dengan hirarki kekuasaan seorang raja. Seorang raja
mempunyai beberapa raja bawahan (Bupati) yang memungut upeti. Lebih lanjut
Abdulloh (2009) memaparkan bahwa dalam perkembangannya upeti lebih banyak
diartikan sebagai tribuut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau
diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekwensi pembayaran sangat
insidentil. Sementara itu, Kuntowijoyo (1993) melihat pembayar upeti adalah para
adipati atau raja bawahan (vasal) tetapi pada hakekatnya yang menanggung semua
pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi
kawula alit, wong cilik atau orang kecil.
Penyalahgunaan dalam memungut upeti inilah yang menjadi cikal bakal
terjadinya korupsi. Sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan
awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa ternyata tidak membawa
perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Sebagai
lembaga publik VOC memiliki norma dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh
pegawainya. Dalam praktik tidak demikian, para pegawai VOC menurut pandangan
Riclefs (1992, dalam Wiyanarti, 2009:43-44; Margana, 2009:424) merupakan “para
petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang bernasib jelek dari seluruh Eropa.
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Personel VOC di kawasan Asia tidak selalu bermutu tinggi terutama di akhir-akhir
masa kekuasaannya”. Sampai sekrang pun, dapat dikatakan tidak jauh berbeda
kondisinya.
Mencermati bahwa korupsi dalam konteks sejarah Indonesia, telah
membudaya dalam perikehidupan (menjadi bagian dari budaya), upaya pencegahan
juga perlu dilakukan melalui budaya pula. Penegakkan hukum dengan cara menangkap
dan memproses dengan menggunakan hukum positif, ternyata belum mampu
memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tetapi harus diimbangi dengan semangat,
atmosfer, dan budaya antikorupsi. Semangat, atmosfer, dan budaya antikorupsi yang
dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Hal ini karena salah satu fungsi
pendidikan adalah untuk melakukan koreksi budaya (Eby, 1952, dalam Darmawan,
dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhari, 2004; Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya
yang tidak baik atau kontraproduktif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Termasuk didalamnya mereduksi sikap dan perilaku korupsi dan menebalkan semangat
antikorupsi khususnya kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa.
Sekolah merupakan tempat menaburkan, menyemaikan, menanamkan, dan
mengembangkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Nilai-nilai yang ditanamkan
kepada peserta didik hendaknya relatif tetap, artinya secara fundamental tidak berubah
atau setidaknya sangat sulit untuk diubah dari satu generasi ke generasi berikutnya
(Harmanto, 2009). Sejalan dengan pandangan ini, filsafat idealisme memberikan
argumentasi bahwa nilai adalah absolut atau tetap, “apa yang dikatakan baik, benar,
salah, akan seperti itu, karena nilai tidak diciptakan oleh manusia, melainkan
merupakan bagian dari alam semesta, meskipun bukan merupakan makna yang
terdalam” (Kattsof, 1992; Sadulloh, 2006; Muhmidayeli, 2011).
Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan selalu
benar sepanjang waktu. Segala macam bentuk nilai korupsi seperti menyontek,
manipulasi, mengambil yang bukan menjadi haknya, dan lain-lain secara inheren
merupakan bentuk perbuatan yang tidak benar sepanjang sejarah peradaban manusia.
Filsafat idealisme dan perenialisme dalam memandang antikorusi kaitannya dengan
penanaman nilai-nilai di sekolah formal nampak saling memberikan penguatan,
interaksi, serta melengkapi.
Dalam sudut pandang rekonstruksionisme memberikan argumen bahwa
sekolah harus mampu menjadi perangkat dan jembatan untuk meningkatkan
rekonstruksi sosial sehingga nilai-nilai budaya peserta didik yang dibawa dari sekolah
merupakan hal yang berharga. Nilai-nilai antikorupsi dalam pandangan
rekonstruksionisme akan dibudayakan dan dibangun dari lingkungan sekolah. Sekolah
akan memberikan penguatan dan pengaruh kepada masyarakat akan urgensi sikap
antikorupsi dan menghindari setiap perilaku yang mengarah ke dalam kategori korupsi.
Semua pelaku dan komponen yang ada di sekolah selalu berinteraksi “in and with the
world” (Freire, 1975:125), artinya akan terlibat di dalam (in) dan dengan (with) dunia
apapun bentuknya. Melihat pola in dan with memberikan argumentasi bahwa sekolah
selalu berkaitan dengan dunia luar dan bukan berdiri sendiri dalam komunitasnya.
Sebagai masyarakat yang kecil “sekolah mempunyai kewajiban untuk membangun
suatu orde sosial baru” (Rapar, 1995: 83; Jalaludin dan Idi, 1997:97), tentu saja orde
sosial yang lebih baik atau setidaknya memperbaiki kondisi lingkungan yang kurang
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baik. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari John Dewey (1859-1952) (Canwel,
1979: 146) bahwa “education as recontrucion”. Sekolah harus memberikan pengaruh
yang positif dalam perikehidupan masyarakat luas dengan menggunakan akal, indra,
dan intuisi. Pendidikan harus mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai wahana
bagi realisasi nilai-nilai spiritual dan sosial. “Integrasi intelektual dengan segala
dimensinya sangat diperlukan karena kehidupan bukanlah sebuah rutinitas semata,
namun merupakan seni yang kreatif, konstruktif, dan inovatif” (Muhmidayeli,
2011:178; Zainuddin, 1998;40-42).
Pandangan dua filsafat di atas sejalan dengan aspek-aspek kompetensi tersebut
mencakup “pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan
kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic
dispositions). (CCE, 1999:62).Winataputra (2001: 385-425) memberikan paparan yang
lebih terperinci dalam mengungkap aspek-aspek pengetahuan kewarganegaraan
(khususnya berkaitan dengan korupsi dan antikorupsi), yaitu:
.... (1) memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak
hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus
dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab, (2) memahami bahwa
Ketuhanan YME merupakan nilai dasar dan prinsip dalam berbagai bidang
kehidupan, (3) memahami bahwa secara konstitusional negara RI memiliki
visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat,
memelihara keadilan, (4) memahami makna dan pentingnya partisipasi warga
negara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan
mengembangkan sistem kehidupan masyarakat madani Indonesia ....
Beranjak dari pendapat Winataputra (2001:385-425) dapat dinyatakan bahwa
pengetahuan dasar tentang korupsi menjadi penting dalam rangka memperkuat peran
warga negara sebagai salah satu kontrol sosial yang ada dalam negara. Pengetahuan
yang memadai tentang korupsi idealnya akan membentuk kesadaran pentingnya
mempunyai sikap dan perilaku antikorupsi.
Kecakapan kewarganegaraan (civic skills) meliputi keterampilan intelektual
(intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. CCE (2009:65) menjelaskan lebih rinci bahwa
keterampilan intelektual meliputi: “gather and asses information, clarify and prioritize,
indetify and asses consequences, evaluate, reflect. Sementara keterampilan
berpartisipasi meliputi: communicate, negotiate, cooperate, manage conflicts
peacefully and fairly, reach consensus”.
Ada beberapa indikator yang nampak ketika warga negara memiliki civic skill,
antara lain:
... (1) mengambil keputusan individual atau kelompok secara cerdas dan
bertanggung jawab, (2) mengambil keputusan individual atau kelompok sesuai
dengan konteks secara bertanggung jawab, (3) mempengaruhi kebijakan
umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang
berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan, (4) turut serta secara
aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/ kenegaraan
dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab ... (Winataputra, 2001: 449457)
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Apa yang dipaparkan Winataputra (2001: 449-457) menunjukkan bahwa
dimensi keterampilan intelektual adalah kemampuan merespon berbagai persoalan
sosial, politik, dan kemasyarakatan. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah
menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada
polisi bila terjadi tindak kejahatan yang diketahui, merancang dialog dengan DPRD,
peka terhadap permasalahan korupsi yang ada di lingkungan. Dalam konteks
pendidikan formal, sikap antikorupsi merupakan kecakapan warga negara yang dapat
diwujudkan dalam bentuk disiplin diri, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,
mengelola keuangan atau kas kelas secara transparan, akuntabel, menyerahkan barang
yang ditemukan kepada guru atau petugas dan lain-lain.
Watak/karakter kewarganegaraan (civic dispositions) sesungguhnya
merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PPKn.
Dimensi watak/karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari
pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan
tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan
pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif.
Seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan
kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan
moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara
diharapkan memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilan itu akan
membentuk watak atau karakter yang mapan sehingga menjadi sikap dan kebiasaan
hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap, dan kebiasaan hidup sehari-hari yang
mencerminkan warga negara yang baik seperti sikap religius, toleran, jujur, adil,
demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain,
memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan
lain-lain.
2. Bagaimana Implementasinya di Kelas?
Dalam tataran praktis kelas adalah ujung tombak kurikulum. Keberhasilan dan
kegagalan kurikulum sering diukur dalam implementasi di kelas. Demikian juga
dengan pembelajaran, penanaman, dan penghabituasian nilai-nilai antikorupsi pun
juga akan diukur keberhasilannya pada tahap awal pasti di tingkat kelas dan sekolah.
Dalam kurikulum 2013 jelas memberikan seperangkat komptensi yang sejalan dengan
kompetensi inti PKn yakni civic knowledge, Civic Skill, dan Civic Virtue/Disposition.
Civic Knowledge diwujudkan dalam Kompetensi Inti Satu (KI 1), Civic Skill
direpresentasikan dengan Kompetensi Inti Empat (KI 4), sementara dan Civic
Virtue/Disposition diwujudkan dalam Kompetensi Inti Satu dan Dua (KI 1 dan KI 2).
Untuk itu maka materi dan nilai antikorupsi yang akan digunakan sebagai
sumber pembelajaran PPKn ada baiknya menggunakan penelitian yang dilakukan Kerr
(1999: 6), bahwa kelemahan pembelajaran nilai-moral (termasuk PPKn) hanya
mengarah pada “continuum minimal yang ditandai oleh thin, exclusive, elitist, formal,
contentled, knowledge based, didactic transmission, easier to archieve and measure in
practice”. Makna secara ringkas hanya mewadahi aspirasi tertentu, hanya PKn saja
yang mempunyai beban untuk pembinaan nilai-moral warga negara, “ada jarak antar

857

guru-siswa dalam penataan kelas, ketercapaian materi menjadi target utama, orientasi
pada materi, berbasis pada pengetahuan, guru sebagai sumber pengetahuan, hasil
belajar mudah dicapai dan diukur” (Budimansyah, 2010:52).
Untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai sumber materi dan nilai agar
maksimal maka pembelajaran PPKn perlu dilakukan dengan “continuum maximal yang
ditandai oleh inclusive, activist, partisipasive, process-led, value based, interactive,
and more difficult to achieve” (Kerr, 1992: 6; Budimansyah, 2010:54-55). Makna
secara ringkas, mewadahi berbagai aspirasi, semua mata pelajaran mempunyai beban
untuk pembinaan nilai-moral warga negara dengan PPKn sebagai inti. Tidak ada jarak
antara guru-siswa dalam penataan kelas, optimalisasi partisipasi siswa, pembelajaran
yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pentingnya menanamkan dan membina
sikap dan perilaku, memanfaatkan dan menggunakan berbagai sumber belajar secara
optimal. Hasil belajar dicapai melalui berbagai pengalaman belajar yang menantang
dan menyenangkan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat berkembang secara
maksimal, khususnya pemahaman secara pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan
akan antikorupsi dalam dirinya.
Jika continuum maximal ingin dicapai, dapat menerapkan teori belajar Bruner
dalam pembelajaran. Salah satu model instruksional dikembangkan Brunner (1966)
yang sangat berpengaruh adalah belajar penemuan (discovery learning). Belajar
penemuan dalam pandangan Brunner (1966:72) “... we teach a subject no to produce
little living libraries on that subject, but rather to get a student to think matematically
for himself, to consider matters as an historian does, to take part in the process of
knowledged-getting. Knowing is a process, not a product”. Ketika mengajar
sebenarnya bukan saja membelajarkan tentang sains (ilmu), tetapi lebih dari itu harus
membuat siswa lebih berperan dalam proses perolehan pengetahuan. Belajar penemuan
merupakan “suatu bentuk pemecahan masalah bukan sekedar membiarkan siswa
melakukan apa yang ingin mereka lakukan, meskipun acapkali penemuan yang
dilakukan hanya kebetulan saja” (Scunk, 2012:373). Walaupun kebetulan, setidaknya
pada tahap awal telah dilakukan pengaturan aktivitas oleh guru, dilanjutkan dengan
siswa mencari, mengolah, menelusuri, menyelidiki sampai dengan mengambil
kesimpulan.
Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan memiliki beberapa
kebaikan antara lain: (1) pengetahuan akan bertahan lama atau lebih mudah diingat jika
dibandingkan dengan perolehan pengetahuan melalui cara lain, (2) “mempunyai efek
transfer yang lebih baik dan mudah diterapkan dalam situasi yang baru, (3)
meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk bisa berpikir secara bebas”
(Dahar, 1989:89). Belajar penemuan akan merangsang keingintahuan siswa karena
dihadapkan pada permasalahan riil sehingga membangkitkan kemampuan kognitif
dalam menemukan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Pembelajaran yang dirancang agar siswa mampu menemukan pengetahuan
sendiri melatih melakukan analisis dan menggunakan informasi yang telah diterima,
tidak sekedar menerima pengetahuan atau informasi secara pasif. Namun demikian
kelemahan mendasar dalam belajar penemuan yakni memerlukan waktu yang relatif
lama. Untuk itu, tidak semua kompetensi harus dibelajarkan dengan model penemuan,
akan tetapi guru dapat melakukan analisis instruksional terlebih dahulu.
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Salah satu unsur dalam continuum maximal adalah interactive. Untuk
mencapai interaksi yang baik dalam pembelajaran dapat digunakan teori belajar
Vygotsky. Menurut Vygotsky (Holil, 2008:5), “keterampilan-keterampilan dalam
keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang
alat-alat, keterampilan dan hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui
interaksi langsung dengan manusia”. Melalui pengorganisasian pengalaman dan
interaksi sosial secara terus menerus dan berjenjang maka perkembangan mental anak
menjadi lebih matang. Meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri
beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky tetap percaya bahwa anak
akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan
pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain.
“Vygotsky mencari pengertian bagaimana anak-anak berkembang dengan melalui
proses belajar, fungsi-fungsi kognitif belum matang, tetapi masih dalam proses
pematangan” (Holil, 2008:7). Vygotsky (Holil, 2008:9) membedakan antara “actual
development dan potential development pada anak”. Actual development merujuk pada
kemampuan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau guru.
Makna potential development merupakan kemampuan anak untuk dapat melakukan
sesuatu, memecahkan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau kerjasama dengan
teman sebaya.
Menurut Vygotsky (Schunk, 2012:341), ada celah antara actual development
dengan potential development yang disebut dengan Zone of Proximal Developmnet
(ZPD). ZPD lebih menitikberatkan pada interaksi sosial yang dapat memudahkan
perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaan di sekolah sendiri,
perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan
perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat
memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks (Slavin,
2006; Holil, 2008;Thalib, 2010).
Teori Vygotsky lain yang berkaitan dengan pembelajaran adalah scaffolding.
Scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk
menuntun anak-anak melalui Zone of Proximal Development-nya. Scaffolding adalah
memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal
pembelajaran dan kemudian “mengurangi bantuan dengan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah
ia mampu mengerjakan sendiri” (Slavin, 2003:61). Bantuan yang diberikan guru dapat
berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain
yang memungkinkan siswa dapat mandiri.
Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar dapat
dijabarkan sebagai berikut.
a. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif
mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, berarti anak-anak
bekerja dalam ZPD dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui
ZPD.
b. Secara khusus Vygotsky mengemukakan, di samping guru, teman sebaya
memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kognitif anak. Kerja
kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak.
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Gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran
pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak
tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya
melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu sehingga bisa
dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan
scaffolding yang sesuai. Argumentasi yang dapat disampaikan bahwa belajar dengan
teman sebaya tidak ada pembatas karena secara psikologis mempunyai kedudukan
yang sama.
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PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN
TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA
DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER
DAN JATI DIRI BANGSA
Wahyu Widodo37
Dosen Pancasila Universitas PGRI Semarang
ABSTRAK
Penguatan karakter bangsa dipandang penting oleh banyak pihak terkait fakta bahwa
masalah-masalah kebangsaan muncul dan penyimpangan sosial terjadi akibat
pengabaian terhadap nilai-nilai dan karakter yang telah menjadi jati diri bangsa.
Berbagai kajian tentang rancang bangun pendidikan karakter bangsa terus dilakukan
Universitas – Universitas seluruh Indonesia. Peran serta semua pihak diperlukan
untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang baik, sekaligus mereduksi pandangan
dan tindakan yang bertentangan dengan kaidah dan nilai-nilai yang menjadi rujukan
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan latar belakang
yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 1.
Bagaimana realitas di lapangan Tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? 2. Bagaimana Penguatan Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai
Pancasila dan untuk meningkatkan karakter dan jati diri bangsa?
Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah a. Realitas di lapangan tentang
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
menunjukkan adanya gejala keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidikan
Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak
terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn
dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik
dan formalistik. b. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk
meningkatkan karakter dan jati diri bangsa
Saran dari hasil kajian ini adalah PKn sebagai mata kuliah yang memiliki aspek
utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada
pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada
nilai-nilai, moral dan karakter Pancasila.
Kata Kunci: Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Perguruan Tinggi, Jati Diri
Bangsa
A. PENDAHULUAN
Keberadaan dan kiprah pendidikan di Indonesia dalam perspektif pendidikan
karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan untuk dapat menjawab berbagai persoalan
kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dilihat melalui kaca
pembesar hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat kita mengalami krisis “moral”.
37
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Kita tidak usah heran karena moralitas memang harus selalu menjadi perhatian karena
ubahan internal maupun eksternal sistem. Sudah banyak diajarkan bahwa membentuk
organisasi kemasyarakatan secara rasional harus beranjak dari moralitas kokoh.
Aristoteles menyatakan bahwa seseorang yang baik tidak hanya mempunyai satu
kebajikan, sikap dan tindak tanduk orang tersebut adalah panduan moralita dalam
segala hal. Kebajikan itu harus terpancar dari samanya ucapan, sikap, dan perbuatan
atau jika meminjam konsep Thomas Lickona (2004) adalah harmoninya antara moral
knowing, moral feeling, dan moral action dalam pengertian bahwa seseorang yang
berkarakter itu mempunyai pikiran yang baik ( thinking the good), memiliki perasaan
yang baik (feeling the good), dan juga berperilaku baik (acting the good).
Penguatan karakter bangsa dipandang penting oleh banyak pihak terkait fakta
bahwa masalah-masalah kebangsaan muncul dan penyimpangan sosial terjadi akibat
pengabaian terhadap nilai-nilai dan karakter yang telah menjadi jati diri bangsa.
Berbagai kajian tentang rancang bangun pendidikan karakter bangsa terus dilakukan
Universitas – Universitas seluruh Indonesia.
Peran serta semua pihak diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial
yang baik, sekaligus mereduksi pandangan dan tindakan yang bertentangan dengan
kaidah dan nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Sebagaimana proses pendidikan pada umumnya, pendidikan karaker
bangsa tidak mengenal kata akhir (never ending process). Karakter bukan hanya
dibentuk oleh tindakan orang per orang, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial
yang dijalani individu. Karena itu pendidikan karakter bangsa harus dihampiri dari
hakikat perkembangan manusia dan merupakan proses pendidikan yang utuh, sehingga
setiap orang bukan hanya mengetahui norma-norma dan standar kebajikan, tetapi juga
merasakan dan terdorong untuk mempraktikannya (knowing the good, feeling the
good, and acting the good).
Banyak bangsa membangun karakter warganya dengan melibatkan mereka
dalam menangani masalah-masalah sosial secara sukarela. Para murid pun dilatih
memecahkan masalah sosial melalui ”project citizen” sebagai media pengembangan
karakter demokratis dan partisipatif. Untuk dapat mewujudkan pembangunan karakter
bangsa tentunya perlu dikokohkan upaya yang telah dilakukan dalam melahirkan
pendidik yang profesional. Disamping itu juga peningkatan profesionalisme pendidik
menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat akhir-akhir ini. Berbagai upaya
peningkatan profesionalisme pendidik dilakukan pemerintah dan asosiasi profesi.
Dalam konteks membangun karakter calon generasi bangsa, penyiapan calon
pendidik profesional yang berkarakter tentunya memiliki korelasi yang tinggi. Sebab
setiap calon pendidik dewasa ini dituntut memiliki kemampuan dalam membina
karakter peserta didiknya. Oleh karena itu pembinaan karakter mahasiswa calon
pendidik harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan profesional
pendidik selama di lingkungan kampus.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah
dalam makalah ini adalah :
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1. Bagaimana realitas di lapangan Tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai
strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan karakter dan jati
diri bangsa?
C. PEMBAHASAN
1. Realitas Di Lapangan Tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Salah satu wacana yang dominan dalam studi globalisasi adalah hipotesis
tentang “homogenitas budaya” (Hannerz, 1991 : 250). Untuk itu menurut Jenkins
(2004 : 115) diperlukan peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah dan
membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial
budaya lokal. Menurut Tilaar (2007:15) etnisitas, identitas budaya, kepemilikan dan
kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bersama merupakan “political
nation-state”. Kesadaran seperti itu hanya dapat dicapai melalui proses
pendidikan dan komunikasi dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa.
Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi
yang cukup mengkawatirkan dan nilai-nilai kearifan lokal telah tergerus oleh arus
pendidikan global. Kondisi seperti ini berakibat menipisnya tatakrama, etika, dan
kreativitas anak bangsa. Dunia pendidikan dianggap tidak mampu melahirkan lulusan
yang berkualitas, yakni manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Merosotnya nilai-nilai moralitas
dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga disebabkan karena mengendornya
pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal kesadaran kolektif
seperti itu merupakan modal dasar dan modal sosial serta merupakan character and
nation building
guna memperkokoh integrasi bangsa.
Pasal 3, Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 menyatakan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Salah satu instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk
mencapai tujuan pendidikan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Di Indonesia kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas
dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran
yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia
yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara teoretik,
PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif,
afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan
terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila,
kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, PKn
dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung

864

nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences)
dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
(Budimansyah, 2012 : 24).
PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan serta sebagai “subject-specific paedagogy” (pembelajaran materi
subjek) bagi pendidik PKn. Dengan demikian pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara
preventif, yakni melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan
dan pengamalannya melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional,
pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya. PKn
di tingkat perkampusan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai
warga negara yang cerdas dan baik (tobe smart dan good citizen). Warga negara yang
dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat dimanfaatkan
untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara
yang baik selalu menimbulkan kerumitan, karena Pertama, pendidikan
kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga
rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan
suatu rezim politik. Kedua, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan, atribut “baik”
dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika
(filsafat moral) kenegaraan. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya
mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (good citizen)
tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif (active citizen).
Kemudian realitas di lapangan tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan adanya gejala
keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sematamata menampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidikan Kewarganegaraan dianggap
kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan
yang cukup memadai. Model
pembelajaran PKn dinilai lebih menekankan
kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. Proses
pembelajaran tidak mendorong kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan
kreatif. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas
nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic virtues, (2) model pembelajarannya
cenderung berbentuk hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena
materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik
(Samsuri, 2010 : 130). Untuk itu perlu dikembangkan pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter
bangsa, suatu pembelajaran yang mampu merealisasikan tujuan akhir dari pendidikan
kewarganegaraan.
Dalam pembelajaran PKn para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu
bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga kampus,
masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik.
Proses pembelajarannya perlu diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil
berbuat(learning by doing), belajar memecahkan masalah sosial(social problem solving
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learning), belajar melalui perlibatan sosial (socioparticipatory learning), dan belajar
melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.
Dengan demikian maka perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui
model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal untuk
penguatan karakter dan jati diri Bangsa.
Secara kebahasaan, revitalisasi berarti proses, cara atau tindakan untuk
memvitalkan (menganggap penting) kembali. Revitalisai diartikan sebagai
peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih
bermanfaat dalam arti luas. Konsep revitalisasi menyarankan perlunya bukti-bukti yang
mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari
dorongan mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi
dorongan tersebut diperlukan kriteria yang memperkuat dalam menentukan warisan
budaya yang seharusnya direvitalisasi, yang didasarkan pada filosofi, kepercayaan,
sosio-budaya, dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi yang harmonis, teratur
dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk masing-masing kriteria itu selalu
berubah menurut persepsi masyarakatnya. Jika kriteria warisan budaya ini dapat di
kelompokkan menurut posisi, makna, dan skala peranan maupun proses
pemantapannya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.
Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau
bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup tetapi kemudian mengalami
kemunduran/ degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan makro dan
mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek
ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan
memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra
tempat). Menurut Hasan (2001), revitalisasi bertujuan untuk 1) menghidupkan
kembali kawasan pusat kota yang memudar
atau menurun kualitas lingkungannya, 2) meningkatkan nilai ekonomis kawasan
yang strategis, 3) merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, 4) mendorong
peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat, 5) memperkuat identitas
kawasan, dan 6) 113 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran
mendukung pembentukan citra kota.
Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian
keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi
masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi
perlu adanya keterlibatan masyarakat. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau
perbuatan menjadi vital. Kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali
(untuk kehidupan dan sebagainya). Dengan demikian, revitalisasi pada hakikatnya
adalah membangkitkan kembali vitalitas atau usaha-usaha untuk menjadikan
sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Revitalisasi pada hakikatnya adalah
suatu upaya membuat sesuatu (budaya) de ngan meninjau ulang akan kekurangannya
untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih
bermanfaat.
Kemudian, bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia,
Pancasila pada hakikatnya adalah dasar Negara (filsafat negara) sekaligus
pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa. Memahami hakikat Pancasila berarti
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memahami makna pokok dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kedua kedudukan dan fungsi tersebut bersifat hakiki. Karena itu,
berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti sebagai jiwa dan
kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, termasuk
sebagai norma dasar dan kriteria dasar watak/kepribadian manusia Indonesia
semuanya dapat dikembalikan pada sifat hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai
Pancasila yang hakiki itu lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi tata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Secara material, rumusan Pancasila memuat nilai-nilai manusiawi sedangkan
sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa
Indonesia. Atas dasar itu maka keberadaan Pancasila pada hakekatnya adalah nilainilai yang berharga, yang memuat nilai-nilai dasar manusiawi dan nilai-nilai kodrati
yang melekat pada setiap individu manusia diterima oleh Bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya dari nenek moyangnya.
Hingga kini, nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat
Indonesia. Sari dan puncak sosio-budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai
yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup.
Karena itu, nilai-nilai Pancasila tampak dari dalam kehidupan sosiobudaya bangsa
Indonesia, seperti adanya (a) Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha
Pencipta dan Pengayom alam semesta; (b) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan
sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi
dasar terbentuknya masyarakat; (c) Asas musyawarah mufakat. Kebersamaan
merupakan kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Agar mereka tetap
rukun dan bersatu, maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat; (d)
Asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk
kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama secara
gotong royong oleh dan untuk ; (e) Asas tenggang rasa; saling menghayati keadaan
dan perasaan antar warga, antar pribadi; saling menghargai dan menghormati dalam
keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama
masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.
2. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Sebagai
Strategi
Revitalisasai Nilai-Nilai Pancasila Dan Untuk Meningkatkan
Karakter Dan Jati Diri Bangsa
Mempelajari materi Pendidikan Kewarganegaraan bagi sebagian mahasiswa
tidak ubahnya mempelajari Pancasila tahap dua atau bahkan tidak jauh berbeda
dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah Bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan
di Indonesia bersifat multi dimensional, artinya program PKn bukan hanya untuk satu
tujuan. Sebagaimana dijelaskan Winataputra (2001) bahwa ada tiga dimensi dalam
PKn, yakni (1) PKn sebagai program kurikuler, pada hakikatnya merupakan program
PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan
pendidikan tertentu. (2) PKn sebagai program akademik, merupakan program kajian
ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan
dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan
operasional guna menghasilkan generalisasi serta teori untuk membangun batang
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tubuh keilmuan PKn. dan (3) PKn sebagai program sosial kultural. Program PKn ini
dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota
masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi
warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang
senantiasa berubah.
Program sosial kultural pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde
Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4. Terjadinya perubahan sistem
politik pascareformasi yang menimbulkan euforia politik berlebihan. Penataran P4
dipandang telah menyimpang dari tujuan sehingga tidak berjalan efektif. Padahal
apabila dilihat dari kepentingan berbangsa dan bernegara terutama dalam
pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program sosial kultural ini sangat
penting. Oleh karena itu, perlu dicari strategi program PKn dalam dimensi sosial
kultural pada pasca penghentian program penataran P4 sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan pembangunan karakter warga negara Indonesia yang baik.
Semua pendidik memahami bahwa content yang bersifat structural formal
merupakan perekat, pemersatu Bangsa, serta memperkuat semangat nasionalisme
Indonesia dan NKRI. Sedangkan content informal bersifat kontekstual tergantung
lingkungan
tempat
di
mana mahasiswa berada sehingga memungkinkan
pembelajaran dikembangkan secara kontekstual.
Pengembangkan content informal bersifat kontekstual dalam pembelajaran
PKn, dapat dilakukan dengan memecahkan masalah-masalah sosial, melalui
pembiasaan, jabat tangan setiap pagi, penerapan kedisiplinan dan berdoa, dan
kunjungan. Metode pembelajaran yang dilakukan pendidik antara lain menggunakan
metode penugasan, membuat kliping, wawancara dengan tokoh, dan permainan.
Metode pembelajaran yang sering digunakan para pendidik dalam pembelajaran PKn
adalah ceramah, tanya jawab, metode jigsaw, kontektual, kooperatif, diskusi
kelompok, portofolio, dan penugasan.
Budaya Jawa yang memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal, sudah saatnya
digali lebih dalam lagi sehingga bisa disosialisasikan kepada generasi muda. Nilai-nilai
seperti gotong-royong, toleransi, tepo seliro, solidaritas dan lain sebagainya sangatlah
baik jika ditanamkan pada mahasiswa di kampus. Dengan demikian harapan memiliki
generasi muda yang berbudaya akan terwujud di kemudian hari. Praksis sadar berPancasila itu sendiri harus dimulai sejak dini sehingga nilai-nilai Pancasila dapat
terpatri erat dalam diri manusia Indonesia. Selain komitmen penyelenggara negara
maka komitmen warga negara juga tak kalah pentingnya dalam membumikan
toleransi.Warga negara harus aktif dalam menghidupi Pancasila dalam hidup seharihari. Semangat kearifan lokal Indonesia seperti saling menolong, menghargai
perbedaan, dan hidup bersama dalam keberagaman, nilai-nilai kearifan lokal pada
dasarnya merupakan inti dari Pancasila.
Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan
nilai-nilai kearifan lokal/nilai-nilai budaya/pendidikan budi pekerti. PKn bukan
semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-undang Dasar (UUD). Lebih jauh
PKn mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain
dan alam sekitarnya. Menurut M. Numan Somantri (2001 : 276) termasuk dalam objek
studi civities ialah : tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam
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setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran
(patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila), usaha atau
kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab.
Dalam hal persiapan mengajar, pendidik perlu mempersiapkan segala
kebutuhan administratif yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran.
Mengajarkan PKn bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya nilainilai Pancasila. Selain itu juga mengembangkan partisipasi mahasiswa agar
bertanggungjawab sebagai warga negara, sekaligus membangun komunikasi sosial
kultural bagi mahasiswa.
Selanjutnya dalam proses pembelajaran, PKn telah diorganisasikan dalam
berbagai bentuk, yakni (1) belajar sambil berbuat (learning by doing) dan (2) belajar
melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Selain
itu pendidik menambahkan proses belajar PKn juga melalui (3) belajar memecahkan
masalah sosial (social problem solving earning); (4) belajar melalui pelibatan sosial
(socio-participatory learning); Pembelajaran PKn melalui interaksi sosial-kultural
bersifat kontekstual memungkinkan pendidik mengintegrasikan nilai-nilai budaya
(kearifan lokal).
Situasi yang kondusif untuk belajar diciptakan oleh pendidik adalah (1)
pendekatan yang humanistic; dan pendidik berorientasi pada mahasiswa (students
centered), (2) mengembangkan
kemampuan belajar (learning skills) yakni
meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap identitas bangsa (learning how to
learn), (3) menggunakan metode yang divariasikan dan menerapkan proses
pembelajaran dengan pengalaman langsung sehingga hasil belajar itu akan menyatu
dan mempribadi (personalized) dalam dirinya.
Meskipun pendidik sangat paham dengan situasi yang kondusif dalam
proses belajar mengajar tetapi kenyataan di dalam kelas metode yang paling sering
digunakan adalah ceramah, dengan alasan materi PKn yang sangat banyak, namun
alokasi waktu yang sedikit meski peran aktif mahasiswa kurang optimal. Menanggapi
peran aktif mahasiswa yang kurang maksimal, pendidik mensiasatinya dengan
menggunakan metode yang lain, yakni tanya jawab, diskusi, serta penugasan. Hal ini
menunjukan bahwa kemampuan dan kreativitas pendidik dalam menciptakan
pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik terhambat oleh materi yang
tidak sebanding dengan alokasi waktu.
Banyaknya cakupan materi dalam pembelajaran PKn menjadi salah satu
kendala dan kesulitan bagi pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn.
Kesulitan dan hambatan yang dihadapi pendidik saat pembelajaran PKn dan
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal berbeda-beda. Berdasarkan
hasil wawancara hambatan dalam pembelajaran PKn meliputi : (1) Kesesuaian antara
materi PKn dengan alokasi waktu yang terdapat pada kurikulum kurang berimbang; (2)
Pendidik dihadapkan pada motivasi mahasiswa yang rendah dalam mengikuti pelajaran
PKn di kelas. (3) Pendidik juga dihadapkan pada persepsi mahasiswa bahwa pelajaran
PKn tidak terlalu penting. (4) Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan
lokal, pendidik terkadang dihadapkan pada realitas masyarakat yang tidak sesuai
dengan materi pelajaran. (5) Pendidik terkadang mengalami kendala dalam
menerapkan metode, model ataupun strategi pembelajaran student centered. (6)
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Pendidik merasa menyampaikan materi PKn sebenarnya mudah namun esensi penting
dari pembelajaran PKn yang tujuan akhirnya adalah pengetahuan serta implementasi di
lapangan belum bisa tercapai secara maksimal.
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirumuskan strategi
untuk Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kampus
Menengah Pertama Berbasis Kearifan Lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai
Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa.
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berbasis
kearifan lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk
meningkatkan karakter dan jati diri bangsa adalah sebagai berikut : (1) Materi content
informal dalam PKn yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial budaya
peserta didik seperti budaya Jawa. (2) Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai
warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen) maka pembelajaran
dilakukan melalui (a) belajar sambil berbuat (learning by doing), (b) belajar
memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), (c) belajar melalui
perlibatan sosial (socio-participatory learning), dan (d) belajar melalui pembiasaan
serta interaksi so sial-kultural (enculturation and socialization). (3) Implementasi
model yang dikembangkan, melalui (a) belajar sambil berbuat, (b) belajar memecahkan
masalah sosial, (c) belajar melalui perlibatan sosial direalisasikan dengan model
pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi Nilai.
(4) Proses belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural direalisasikan
melalui budaya kampus dan role model dari pendidik, kepala kampus, dan orang tua.
(5) Untuk merealisasikan tujuan pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara
yang baik (good citizen) dan warga negara yang aktif (active citizen) digunakan
pendekatan Problem Based Learning dan Klarifikasi nilai.
Problem Based Learning ini dipilih untuk merealisasikan model dilandasi teori
konstruktivis. Problem Based Learning utamanya dikembangkan untuk membantu
mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir pemecahan masalah dan
keterampilan intelektual, pengalaman nyata atau stimulus dan menjadi pelajar yang
otonom dan mandiri (Ibrahim, 2000). Dengan Problem Based Learning mahasiswa
dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan ketrampilan pemecahan
masalah, mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu dengan pemberian
masalah yang autentik, mahasiswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran
melalui proses belajar selanjutnya menyimpulkan dalam ingatan sehingga dapat
digunakan di kemudian hari (Nurhadi, 2004).
Pembelajaran Klarifikasi nilai adalah model pembelajaran penumbuh
kembangan nilai moral yang bersentuhan langsung dengan upaya pencarian langsung
oleh anak didik secara cerdas, dialogis dan reflektif terhadap problematika dan
dilemma moral yang akan selalu dihadapi anak. Karena itu
model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang sangat strategis terutama untuk
menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri dalam rangka penumbuh
kembangkan nilai moral secara cerdas dan elegan bukan melalui paksaan dan tekanan
dari luar diri anak itu sendiri (Candee R, 1977 : 1249-1250).
Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan
berfikir secara kritis dan komprehensip akan nilai-nilai yang dimilikinya dan nilai-nilai
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dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi riil kehidupan
seharihari atau mengkaitkannya dengan persoalanpersoalan yang telah pernah ada
dalam kehidupan (Raths, LE.; Merrill Harmil & Sidney B. Simon, 1978: 5).
Pembelajaran klarifikasi nilai disebut juga sebagai inkuiri nilai karena dapat
mengembangkan sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian yang berkembang
dengan belajar inkuiri antara lain meragukan kebenaran yang telah lama dan ingin
mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu
kebenaran.
Perlunya pengembangan inkuiri nilai didasarkan bahwa penumbuh kembangan
nilai-nilai moral pada anak didik ternyata tidak hanya sebatas mengupayakan dan
menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi
tumbuh kembangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan anak yang akhirnya
bermuara pada perilaku moral dalam kehidupan keseharian mereka. Namun yang lebih
penting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama adalah menciptakan
kemampuan bagi anak-anak didik secara cerdas mampu memahami dan menemukan
nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan,
terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuh
kembangan nilai-nilai moral.
D. Penutup
1. Simpulan
a) Realitas di lapangan tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan adanya gejala
keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang
semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidikan Kewarganegaraan
dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teoriteori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn dinilai lebih
menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan
formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong kemampuan mahasiswa
untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang
diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai civic
virtues, (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif
sehingga menimbulkan kejenuhan karena materi yang diajarkan cenderung
monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik
b) Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berbasis kearifan
lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan
karakter dan jati diri bangsa adalah sebagai berikut : (1) Materi content informal
dalam PKn yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial budaya
peserta didik seperti budaya Jawa. (2) Untuk mempersiapkan peserta didik
sebagai warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen) maka
pembelajaran dilakukan melalui (a) belajar sambil berbuat (learning by doing),
(b) belajar memecahkan masalah sosial (social problem solving learning), (c)
belajar melalui perlibatan sosial (socio-participatory learning), dan (d) belajar
melalui pembiasaan serta interaksi so sial-kultural (enculturation and
socialization). (3) Implementasi model yang dikembangkan, melalui (a) belajar
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sambil berbuat, (b) belajar memecahkan masalah sosial, (c) belajar melalui
perlibatan sosial direalisasikan dengan model pembelajaran Problem Based
Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi Nilai. (4) Proses belajar
melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural direalisasikan melalui budaya
kampus dan role model dari pendidik, pihak kampus, dan orang tua. (5) Untuk
merealisasikan tujuan pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara yang
baik (good citizen) dan warga negara yang aktif (active citizen) digunakan
pendekatan Problem Based Learning dan Klarifikasi nilai.
2. Saran
a) PKn sebagai mata kuliah yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai
dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter
peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai, moral dan karakter
Pancasila. Oleh karena itu bagi pendidikan di Indonesia PKn merupakan
program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
yang bermuara pada terbentuknya watak, budaya dan karakter bangsa Indonesia.
Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa PKn merupakan
suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa
confluent education. Pendidikan yang memusatkan perhatian pada
pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yang berwatak dan bermartabat ke
Indonesiaan.
b) Mempelajari materi Pendidikan Kewarganegaraan bagi sebagian mahasiswa
tidak ubahnya mempelajari Pancasila tahap dua atau bahkan tidak jauh berbeda
dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah Bangsa. Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia bersifat multi dimensional, artinya program PKn
bukan hanya untuk satu tujuan. Sebagaimana dijelaskan Winataputra bahwa ada
tiga dimensi dalam PKn, yakni (1) PKn sebagai program kurikuler, pada
hakikatnya merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada
peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. (2) PKn sebagai
program akademik, merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh
komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian
ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna
menghasilkan generalisasi serta teori untuk membangun batang tubuh keilmuan
PKn. dan (3) PKn sebagai program sosial kultural. Program PKn ini
dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua
anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat
agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan
zaman yang senantiasa berubah.
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Abstrak
Penelitian ini adalah penelusuran lulusan Program Studi S1 PPKn 2009-2010. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui perkembangan lulusan di tempat mereka bekerja.
Sampel penelitian ini sebanyak 34 alumni yang tersebar di 14 UPBJJ-UT. Data tentang
perkembangan alumni diperoleh dari alumni, penilaian teman sejawat dan atasan di
tempat mereka bekerja. Penelusuran perkembangan alumni ini meliputi: profil sebaran
lulusan, Daya saing lulusan dalam lapangan kerja dan studi lanjut, kepuasan lulusan
terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan dalam pekerjaannya, posisi dan
peran lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat, kualitas kinerja lulusan pada tugas
dan jabatannya, persepsi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja
lulusan dan komunikasi antarlulusan dan antara lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT
dengan institusi.
Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif tentang
alumni, penilaian Teman Sejawat dan Penilaian Atasan terhadap alumni. Kesimpulan
dari Lulusan S1 PPKn adalah alumni didominasi oleh perempuan dengan usia rata-rata
...tahun, ijasah asal adalah Diploma, dan bekerja sebagai guru di tingkat SMP, Alasan
mereka mengikuti kuliah di Program Studi S1 PPKn FKIP-UT yang prioritas adalah
selama kuliah tidak meninggalkan tugas, biaya terjangkau, sesuai dengan kebutuhan
sebagai guru PKn dan UT adalah PTN, Lulusan Program S1 PPKn UT mendapat
apresiasi yang cukup baik dalam daya saing dengan lulusan, sedangkan untuk studi
lanjut mereka merasa cukup dengan lulusan S1 PPKn, mereka merasa puas dengan
substansi bidang ilmu yang diperoleh pada Program Studi S1 PPKn karena sesuai
dengan kebutuhan dalam pekerjaan, hanya ada beberapa mata kuliah yang tidak terlalu
relevan dengan materi ajar di SMP, Penilaian teman sejawat terhadap alumni setelah
lulus dari program studi S1 PPKn, mendapat penilaian “baik” dalam dampak belajar,
memiliki “kompetensi baik” dan mendapat kesempatan dalam perkembangan jenjang
karier.
Kata kunci: alumni, kinerja, karier
Pendahuluan
Universitas Terbuka (UT) adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia
yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984. Tujuan awal dibukanya UT adalah
untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, khususnya untuk menampung
ledakan lulusan SLTA yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Visi yang diemban UT dalam pendiriannya adalah: “Pada tahun 2021, UT
menjadi institusi PTTJJ berkualitas dunia dalam menghasilkan produk pendidikan
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tinggi dan dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan penyebaran informasi PTTJJ”.
Sejalan dengan itu yang ingin dicapai UT adalah:
1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua
lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ.
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan
untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan Nasional
Untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi, Tujuan penyelenggaraan UT
dirumuskan sebagai berikut,
1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh
lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional
yang mampu bersaing secara global.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna
mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society ).
4. Menghasilkan produk-produk akademik dalam bidang PJJ, khususnya PTTJJ,
dan bidang keilmuan lainnya.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem PJJ,
khususnya PTTJJ.
6. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan
untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.
7. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan
tinggi secara luas dan merata.
8. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui
kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global (Sumber:
Renstra Universitas Terbuka, 2010-2021)
Saat ini, UT memiliki 4 fakultas yaitu FKIP, FEKON, FISIP, FMIPA, dan satu
Program Pascasarjana (PPS). FKIP memiliki 10 program studi S1, FEKON memilki 3
program studi S1, FISIP memiliki 5 program S1, dan FMIPA memilki 5 program S1
sementara PPS memiliki 4 program S2 (Universitas Terbuka, 2009). FKIP-UT
memiliki 10 program studi yaitu : (1) S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, (2) S1
Pendidikan Bahasa Inggris, (3) S1 Pendidikan Matematika, (4) S1 Pendidikan Fisika,
(5) S1 Pendidikan Biologi, (6) S1 Pendidikan Kimia, (7) S1 Pendidikan Ekonomi, (8)
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (9) S1 Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD), (10) S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki
visi yang terkait dengan tiga hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Prodi PPKn memiliki posisi yang strategis
dalam rangka mencerdaskan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta
membantu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Upaya untuk mewujudkan visi di atas dapat dilakukan dengan berbagai macam
cara. Salah satunya melalui penelusuran lulusan/alumni (tracer study) di bawah
koordinasi universitas. Ada dua alasan mengapa penelusuran alumni ini penting
dilakukan. Pertama, dengan penelusuran ini akan diketahui kiprah alumni Prodi PPKn
di dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Kedua, memberikan gambaran
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tentang kontribusi nyata alumni di dalam mencerdaskan masyarakat, mengembangkan
ilmu pengetahuan, dan membantu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dari
hasil tracer study ini akan didapat infomasi dan analisis yang terkait dengan sebaran
lulusan; daya saing lulusan dalam lapangan kerja dan studi lanjut; kepuasan lulusan
terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan dalam pekerjaan; posisi dan
peran lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat; kualitas kinerja lulusan pada tugas
dan jabatannya; persepsi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja
lulusan, serta komunikasi antaralumni dan antara alumni dengan institusi.
Berdasarkan alasan di atas, dengan dilakukannya penelusuran alumni akan
diketahui kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dalam hubungannya dengan
pencapaian visi Prodi PPKn sehingga lulusannya tidak hanya memiliki kemampuan
teoretis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang berguna bagi alumni yang
bersangkutan dan masyarakat. Di samping itu hasil analisis yang diperoleh dari tracer
study dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kurikulum Program S1
PPKn yang telah diterapkan dan menelusuri minat lulusan untuk studi lanjut. Kajian
tersebut dapat menjadi dasar untuk mengetahui kompetensi lulusan dan relevansi serta
efektivitas kurikulum berkaitan dengan tuntutan di lapangan (tempat lulusan bekerja).
Mahasiswa aktif UT pada tahun berjumlah 2014 579.261 untuk seluruh
program studi dan sejak pendiriannya 1984 sampai tahun 2009 telah meluluskan
996.364 (Renstra Universitas Terbuka, 2010-2021). Banyaknya lulusan UT
mengindikasikan bahwa UT dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah sebagai
perguruan tinggi yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Namun kenyataannya, masih
banyak masyarakat yang mempertanyakan eksistensi lulusan UT dari segi kualitas.
Hal tersebut bukanlah hal baru karena sejak UT berdiri telah menuai banyak kritikan
terutama yang berkaitan dengan (1) kualitas lulusan UT yang dipandang lebih rendah
dari lulusan PT lain, (2) kualitas pembelajaran yang menerapkan belajar mandiri
sehingga mahasiswa UT disebut mahasiswa teori, (3) bagaimana sistem pelayanan
menangani pembelajaran bagi mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu, dan (4)
kualitas ujian yang pelaksanaannya massal.
UT sangat menyadari kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh,
namun UT terus mencari dan melakukan penelitian dalam rangka peningkatan mutu
UT. Salah satu penelitian itu dilakukan melalui tracer study. Sebelum nya pada tahun
tahun 2007 dan 2009, UT telah melakukan tracer study untuk beberapa program studi
yang ada di 4 fakulktas. Kegiatan tersebut diperoleh melalui penelitian kompetisi atas
ajuan program studi yang bersangkutan. Pada tahun 2007, tracer study ditangani secara
terpusat di bawah koordinasi Pembantu Rektor 3 tetapi hanya untuk program studi
PGSD. Selanjutnya, pada tahun 2008 dilaksanakan kembali tracer study secara terpusat
di bawah koordinasi Pembantu Rektor I khusus bagi lulusan FKIP. Pada tahun 2010
direncanakan seluruh program studi S1 UT akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Salah satu indikator penilaian BAN-PT tersebut
adalah adanya studi pelacakan jejak alumni/lulusan atau tracer study khususnya
tanggapan pihak pengguna terhadap kinerja lulusan. Oleh karena itu pada tahun 2014
UT melaksanakan kembali tracer study yang melibatkan seluruh program studi yang
akan diakreditasi oleh BAN PT di bawah koordinasi Pembantu Rektor I melalui
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT (LPPM-UT).
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Masalah Penelitian
Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang
ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana profil sebaran lulusan Program Studi S1 PPKn FKIP-UT?
2. Bagaimana daya saing lulusan Program Studi S1 PPKn FKIP-UT dalam
lapangan kerja dan studi lanjut?
3. Bagaimana kepuasan lulusan terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan
kebutuhan dalam pekerjaannya?
4. Bagaimana posisi dan peran lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat?
5. Bagaimana kualitas kinerja lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT pada tugas
dan jabatannya?
6. Bagaimana persepsi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja
lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT?
7. Bagaimana komunikasi antarlulusan dan antara lulusan Program S1 PPKn
FKIP-UT dengan institusi?
Tujuan Penelitian
Terkait dengan masalah yang ingin dicapai melalui penelitian ini, maka tujuan
studi penelusuran ini adalah untuk mendapatkan informasi dan analisis:
1. Profil sebaran lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT.
2. Daya saing lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT dalam lapangan kerja dan
studi lanjut.
3. Kepuasan lulusan terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan
dalam pekerjaannya.
4. Posisi dan peran lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat.
5. Kualitas kinerja lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT pada tugas dan
jabatannya.
6. Persepsi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja lulusan
Program S1 PPKn FKIP-UT.
7. Komunikasi antarlulusan dan antara lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT
dengan institusi.
Manfaat Penelitian
Temuan yang diungkap dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan :
1. Informasi mengenai profil lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT.
2. Masukan untuk perbaikan terhadap kurikulum program studi PPKn FKIP UT
yang dapat diterapkan pada dunia pekerjaan lulusannya.
3. Informasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat tentang berbagai aspek
layanan yang disediakan oleh Program PPKn FKIP-UT dalam
penyelenggaraan program S1.
4. Masukan bagi UT untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan
program S1.
5. harapan dan masukan dari lulusan dan para pemangku kepentingan.
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KAJIAN PUSTAKA
Tracer Study
Kajian tracer study merupakan penelitian empiris yang dapat menghasilkan
informasi yang berharga dalam mengevaluasi suatu program pendidikan. Informasi
kajian dapat digunakan sebagai upaya penjaminan mutu bagi institusi secara
keseluruhan, dalam arti institusi melakukan perbaikan program secara terus menerus
sesuai dengan masukan dari hasil kajian penelusuran lulusan (Schomburg, 2003).
Kajian penelusuran lulusan berperan dalam mengevaluasi kurikulum suatu program
pembelajaran, menunjukkan kelebihan dan kelemahan program sehingga menghasilkan
saran perbaikan yang mendasar.
Tracer study dapat mengukur dan melacak kinerja lulusan sehingga dapat
diperoleh indikator yang jelas tentang jumlah, profil kerja masa mendatang serta
pelatihan yang diperlukan. Sehingga lembaga pendidikan dapat mempersiapkan isi dan
sistem pendidikannya agar lulusan yang dihasilkan dapat beradaptasi dengan dunia
kerja.
Survei Tracer study merupakan survei dengan target lulusan dari suatu institusi
pendidikan tinggi. Lulusan diminta untuk memberikan informasi tentang keadaan
dirinya dan institusi pendidikan tinggi dimana dia belajar beberapa waktu setelah lulus,
bisa dalam hitungan bulan sampai beberapa tahun. Cabrera et al. (2005)
mengungkapkan tiga pendekatan dari tracer study, yaitu:
1. Pendekatan luaran alumni (alumni outcome), bertujuan untuk mengetahui
perspektif alumni tentang pekerjaan mereka, kepuasan kerja, hubungan antara
pendidikan tinggi dan dunia kerja, dan transisi dari pendidikan tinggi ke dunia
kerja. Informasi yang didapatkan berguna untuk perkembangan institusi
pendidikan tinggi seperti dalam pengembangan kurikulum.
2. Pendekatan keterlibatan dan kompetensi (engagement and competencies),
diarahkan untuk meneliti kompetensi yang didapatkan oleh alumni di pendidikan
tinggi. Hubungan antara proses belajar dan mengajar, aktivitas di luar kelas
dengan kemampuan alumni juga merupakan fokus dari pendekatan ini.
3. Pendekatan sumbangan alumni (alumni giving). Tracer study dapat diarahkan
untuk mengembangkan dana alumni. Alumni pada hakekatnya memiliki potensi
yang luas untuk pendanaan pendidikan tinggi.
Alumni bisa juga dipandang berprospek sebagai orang tua calon mahasiswa di
masa depan, ataupun sebagai calon mahasiswa untuk pendidikan lanjutan pascasarjana
(Melchiori, 1988).
Schomburg (2003) menjelaskan tujuan dari tracer study, yaitu: (1)
Mengumpulkan informasi yang berguna bagi perkembangan institusi pendidikan
tinggi; (2) Untuk mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi; (3) Sebagai kelengkapan
proses akreditasi; dan (4) Memberikan informasi kepada siswa, orang tua siswa,
pengajar, dan administrasi. Karena alumni memiliki ikatan yang lebih merdeka dengan
institusi tempat belajar maka alumni memiliki persepsi dan perspektif yang lebih
objektif dalam mengevaluasi program belajar yang telah ditempuhnya. Hal ini
menyebabkan pendapat alumni merupakan informasi yang sangat berharga bagi
perkembangan suatu institusi. Schomburg (2003) mengusulkan suatu pendekatan baru
agar kajian penelusuran lulusan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program
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dan kegiatan di masa depan. Dalam kajian tersebut, di samping informasi atas relevansi
pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan lulusan dengan kebutuhan di tempat
kerja, ditelusuri pula keberhasilan profesional dari para lulusan seperti perjalanan karir,
status pekerjaan, dan pendapatan. Sebagai tambahan, kepuasan kerja para lulusan pun
merupakan salah satu indikator penting atas keberhasilan suatu program, sebagaimana
studi yang dilakukan Cabrera, de Vries, dan Anderson (2008). Dengan demikian peran
kajian penelusuran lulusan sangat penting untuk mengukur luaran (output dan
outcome) dari institusi pendidikan tinggi.
Informasi tentang bagaimana suatu kajian penelusuran lulusan dilakukan,
merunut pada kesejarahannya adalah sangat bervariasi, dari bentuk survei yang
sederhana, sampai dengan suatu penelitian besar yang sangat elaboratif, yang memakan
waktu, tenaga, dan dana yang sangat besar. Pengalaman tentang bagaimana orang
melakukan kajian penelusuran lulusan merupakan pelajaran yang berharga bagi setiap
institusi yang akan dan telah melakukan hal yang kurang lebih serupa.
Sistem dan Karakter Pendidikan Tinggi Tebuka dan Jarak Jauh
Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan
pendidikan secara terbuka dan jarak jauh. Cara belajar dan karakteristik mahasiswa
memiliki kekhususan dalam proses belajar harus dipertimbangkan dalam menyusun
kurikulum dan melakukan pelayanan dalam rangka mendukung proses belajar di UT.
Berbagai informasi dikumpulkan agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran di UT,
di antaranya adalah dengan mendapatkan masukan langsung dari lulusan tentang
bagaimana layanan belajar telah diberikan, faktor yang mempengaruhi efektivitas
layanan, dan aspek yang harus diperbaiki.
Sifat pendidikan yang terbuka dan jarak jauh memungkinkan mahasiswa
mengakses sumber-sumber belajar tanpa harus datang ke Perguruan Tinggi yang
bersangkutan. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau dan
terbatasnya infrastruktur komunikasi dan transportasi, Indonsia sangat membutuhkan
peningkatan 220 juta sumber daya manusia. Berbagai kendala geografi, demografi,
sosial ekonomi, budaya dan kemampuan dari sisi teknologi merupakan satu tantangan
bagi penyelenggaraan PTJJ untuk peningkatan akses dan kesempatan memperoleh
pendidikan (Suparman, 2004). Belawati (1999) menyatakan bahwa sistem PTJJ ini
dapat ditingkatkan keterbukaannya dengan perancangan system belajar secara fleksibel
dengan cara 1) Open entry-open exit system, artinya setiap individu dapat memulai dan
menyelesaikan proses pendidikannya kapan saja sesuai dengan kondisi masing-masing,
2) No selection criteria, setiap mahasiswa yang mendaftar akan diterima sepanjang
memenuhi kualifikasi minimal pendidikan yang dapat diikutinya, sehingga PTJJ tidak
menerapkan pembatasan usia dan tahun ijazah, (3) Open registration system, setiap
individu dapat melakukan registrasi secara terbuka untuk satu program penuh atau
untuk mata kuliah tertentu saja.
PTJJ adalah sistem belajar yang berbasis pada siswa. Mengetahui karakteristik
dan demografi pembelajar akan membantu institusi pendidikan untuk memahami
kemungkinan hambatan belajar yang terjadi dan menyesuaikan layanan yang harus
diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hal tersebut merupakan salah satu
faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan belajar di PTJJ. Sebagai tambahan,
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memahami karakter dan motivasi siswa akan memungkinkan institusi untuk
mengetahui siapa yang akan berpartisipasi menjadi mahasiswa dan siapa yang tidak
(Galusha, 2008).
Menurut catatan penelitian dari U.S. Department of Education, National
Center for Education Statistics menunjukkan karakteristik demografi mahasiswa
pendidikan tinggi jarak jauh. Jumlah mahasiswa wanita lebih tinggi dibandingkan
dengan mahasiswa pria, (30,6% mahasiswa wanita, 26,2% pria). Dari sisi usia,
mahasiswa pada PTJJ lebih dominan berusia lebih tua (23, 9% dibawah usia 24 tahun
dan 33,1% berusia diatas 24 tahun).
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan jarak
jauh masih relatif rendah pada tahun 1999-2000 (8 persen mahasiswa fresh graduate
dan 10 persen merupakan lulusan dari PT lainnya). Akan tetapi terdapat pola
partisipasi muncul terlihat bahwa mahasiswa yang lebih tinggi partsispasinya adalah
cenderung mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga dan waktu yang terbatas.
Mereka cenderung mendaftarkan diri dengan model PTJJ, agar dapat tetap bekarja
secara full time.
Hasil dari beberapa studi yang dirangkum oleh University of Florida (2010)
menunjukkan bahwa siswa pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik sebagai
berikut. Kurang lebih tiga perempat pembelajar telah bekerja penuh atau paruh waktu.
Mereka mengikuti program pendidikan dengan tujuan untuk mendapatkan gelar.
Sekitar dua-pertiga dari jumlah pembelajar adalah perempuan, dan lebih dari setengah
menikah dengan tanggungan keluarga. Sedangkan sekitar 50% berusia 35 tahun atau
lebih. Selain itu hanya sekitar 20% merupakan pembelajar yang baru lulus dari sekolah
menengah.
Penelitian Galusha (2008) menunjukkan bahwa secara umum pembelajar PTJJ
adalah pembelajar dewasa yang telah bekerja penuh waktu. Mereka mengikuti
pendidikan PTJJ dengan upaya khusus disamping tanggung jawab lain dan komitmen
pribadi yang telah dimilikinya .
Para mahasiswa pendidikan jarak jauh, secara umum, memiliki lebih banyak
kebebasan dan tanggung jawab untuk belajar sendiri. Instruktur lebih berperan sebagai
pendamping belajar daripada guru. Pendekatan multimedia dalam berbagai bentuk
yang digunakan oleh pendidikan jarak jauh dapat melayani berbagai gaya belajar siswa
dibanding kebanyakan kelas tatap muka.
Untuk dapat memberikan layanan belajar yang baik, perlu pula diketahui
hambatan yang mungkin dihadapi oleh pembelajar PTJJ. Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi mahasiswa mencakup beberapa kategori, yaitu: biaya dan motivasi,
umpan balik dan kontak dengan pengajar, dukungan dan layanan belajar, keterasingan
dan keterpencilan, serta kurangnya pengalaman dan pelatihan (Galusha, 2008).
Mahasiswa pendidikan jarak jauh cenderung memiliki rasa tidak aman dalam belajar
dibandingkan dengan mahasiswa konvensional. Ketidakamanan ini terkait dengan
masalah pribadi dan sekolah seperti biaya keuangan studi, gangguan kehidupan
keluarga, dirasakan tidak relevan studi dan kurangnya dukungan dari pimpinan
(Galusha, 2008).
Pada sistem belajar PTJJ karakter utama yang sangat umum adalah
keterpisahan antara pengajar dan pembelajar dalam segi ruang dan atau waktu
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(Perraton, 1988). Selain itu komunikasi yang terjadi antara pengajar dan pembelajar
adalah tidak terus menerus, dan dilakukan melalui media baik tercetak ataupun melalui
TIK lainnya (Keegan, 1986).
Untuk mendisain kegiatan belajar PTJJ yang baik perlu dipertimbangkan
faktor interaktifitas, belajar aktif, visualisasi, dan komunikasi efektif (Sherry, 1996).
Berkaitan dengan interaktifitas, praktek PTJJ yang baik akan mencakup interaktifitas
antara pengajar dan pembelajar, antara pembelajar dengan sesama pembelajar lainnya,
dan antara pembelajar dengan lingkungan belajarnya. Interaktifitas dapat terjadi dalam
berbagai bentuk, tidak terbatas hanya pada audio dan video, ataupun pertemuan tatap
muka antara pembelajar dan pengajar saja. Interaktifitas lebih berkaitan pada perasaan
keterhubungan timbal balik antara pembelajar dengan pengajar, tutor, fasilitator,
ataupun penasehat akademik. Dengan demikian hubungan komunikasi yang terjadi
harus bersifat dua arah. Tanpa hubungan tersebut PTJJ akan menurun kualitasnya
menjadi sekedar belajar korespondensi dan belajar mandiri saja, yang pada akhirnya
akan menurunkan motivasi pembelajar.
Pada sistem belajar PTJJ yang berpusat pada pembelajar, harus terjadi proses
belajar aktif. Pembelajar memiliki peran dan mempengaruhi atas bagaimana bahan
belajar harus dipelajari. Mereka harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk
menerima pesan instruksional. Kegiatan pembelajaran PTJJ yang baik juga harus
mempertimbangkan aspek visualisasi. Pada prinsipnya layanan belajar untuk PTJJ
tidak berbeda dengan layanan belajar untuk pendidikan dengan modus lain seperti
pendidikan tatap muka. Layanan belajar merupakan media hubungan (interfase) antara
mahasiswa dengan institusi pendidikan (Sewart, 1993). Untuk mengefektifkan layanan
belajar pada PJJ, perencanaan layanan yang baik harus dilakukan dan diujicoba terlebih
dahulu. Rencana harus didasarkan pada visi, dan rencana tersebut harus mencakup
jalan untuk membuat visi menjadi kenyataan. Rencana layanan belajar PJJ harus
sedemikian rupa sehingga dapat menjamin mahasiswa untuk memfokuskan diri pada
pengalaman belajar yang utama dan bukan pada masalah teknis penyampaian belajar.
Mahasiswa harus dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, dengan waktu
dan tempat yang tersedia. Belajar pada PJJ akan menjadi fleksibel.
Permasalahan utama adalah bagaimana mewujudkan layanan belajar yang
efektif, yang dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan mahasiswa PTJJ yang sangat
bervariasi, dan mengakomodasi perkembangan besar yang terus terjadi dalam PTJJ.
Perkembangan pesat TIK dapat mempengaruhi penyampaian belajar pada
institusi PTJJ. Sistem penyampaian yang pada awalnya berbasis bahan cetak dan
dikirim lewat pos, berkembang dengan penyampaian melalui berbagai bentuk media,
dan kemudian secara virtual melalui jaringan internet. Hampir semua bahan ajar dapat
disampaikan melalui internet, demikian pula dengan konferensi atau pertemuan tatap
muka. Perkembangan TIK membuka kemungkinan dilaksanakannya layanan belajar
dengan menggunakan modus baru. Sebagai contoh, kegiatan bantuan belajar dalam
bentuk tutorial dapat diselenggarakan secara online, memperkaya modus tutorial yang
ada. Sebaliknya modus tutorial lain seperti tutorial tertulis yang mengandalkan jasa
surat menyurat, mungkin menjadi kurang sesuai. TIK memberi kesempatan sangat luas
untuk berpikir ulang mengenai bentuk dan jenis layanan belajar yang bisa diberikan
dengan cara yang baru, yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Dengan demikian
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menjadi penting untuk dipikirkan jenis-jenis layanan belajar yang bisa dikembangkan,
dan juga jenis layanan belajar yang dapat dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya
menurut Tait (2000), sebagai dampak dari perkembangan TIK, mungkin di masa yang
akan datang jenis layanan pendidikan yang diberikan oleh berbagai institusi pendidikan
kurang lebih akan serupa.
Hal besar kedua yang terjadi, yang juga berkaitan dengan revolusi TIK adalah
yang oleh Tait (2000) disebut sebagai marketisasi pendidikan. Dalam wacana tersebut
pembelajar PTJJ diperlakukan sebagai pelanggan, sehingga institusi pendidikan harus
dapat melayani sebaiknya dengan biaya yang serendah mungkin. Institusi PTJJ
cenderung menekan biaya agar seefisien mungkin dan dapat bersaing dengan institusi
lainnya. Sementara itu pelanggan juga akan menuntut agar layanan secepat mungkin,
sebaik mungkin, dan semurah mungkin. Permasalahan makin menjadi kompleks ketika
perkembangan TIK dan marketisasi pendidikan menyebabkan perubahan sangat cepat
sehingga hasil dan dampaknya sukar diprediksi.
Namun demikian, pada keadaan yang tidak pasti tersebut, institusi pendidikan
selalu dapat kembali kepada prinsip dasar pedagogi sehingga batasan dan jenis layanan
belajar yang harus diberikan menjadi jelas.
METODE PENELITIAN
Disain Penelitian
Responden Studi penelusuran alumni UT terdiri dari 3 kelompok yaitu lulusan,
atasan, dan teman sejawat (khusus untuk lulusan FKIP-UT). Studi ini menggunakan
dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif, survei
dilakukan terhadap seluruh lulusan dari program studi S1 PPKn yang lulus tahun 20092010 melalui kuesioner yang dikirimkan melalui pos. Sedangkan metode kualitatif
dilakukan untuk responden terbatas yang dipilih secara acak proporsional terhadap
jumlah lulusan program studi yang berada di 14 UPBJJ-UT. Pengumpulan data
kualitatif dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh pewawancara yang telah
mengikuti pelatihan penelitian kualitatif di UT. Sampel wawancara dilakukan di 3
UPBJJ-UT yaitu Semarang, Bandung dan Bogor.
Populasi dan Sampel
Populasi pada Tracer Study UT 2014 adalah seluruh lulusan program studi S1
PPKn. Sampelnya adalah lulusan S1 yang lulus antara tahun 2009-2010 dengan
respondennya adalah lulusan yang terdapat pada program studi S1 PPKn.
Alasan pemilihan sampel adalah: pertama, data, terutama alamat lulusan saat
ini, masih sesuai dengan data yang ada pada database UT. Kedua, kurikulum pada
waktu responden kuliah masih relatif sama dengan kurikulum saat ini. Yang ketiga,
karena sebagian pertanyaan berkaitan dengan kepuasan terhadap layanan administrasi
yang diberikan oleh UT, maka dengan memilih sampel yang tidak terlalu lama dari
waktu lulus, diharapkan lulusan dapat memberikan jawaban yang lebih objektif.
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Instrumen Penelitian
Instrumen dikembangkan oleh Tim Tracer Studi UT 2013 dengan melibatkan
reviewer ahli yang berasal dari UT, UI, IPB, dan UKI. Pengembangan instrumen
penelitian Tracer Study UT 2013 melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian yang dijadikan sebagai acuan
pembuatan instrumen penelitian berupa kuesioner dan pedoman wawancara.
2. Pembuatan instrumen penelitian oleh Tim Tracer Study UT 2009 berdasarkan kisikisi yang telah dirancang (Tabel 1 dan 2).
3. Verifikasi instrumen penelitian oleh review dari berbagai program studi yang
terlibat dan dari tim ahli Tracer Study dari instansi lain.
4. Revisi kuesioner berdasarkan hasil verifikasi.
5. Uji coba kuesioner di tiga UPBJJ-UT (UPBJJ-UT Jakarta, Bogor, dan Serang)
6. Analisis instrumen hasil uji coba.
7. Revisi instrumen berdasarkan hasil analisis dan verifikasi.
8. Finalisasi instrumen dan penggandaan.
Instrumen dibagi menjadi 9 bagian yang secara garis besar membahas hal-hal
sebagai berikut.
1. Profil lulusan UT .
2. Pengalaman Belajar di UT.
3. Posisi dan peran lulusan UT dalam lapangan kerja dan masyarakat.
4. Kualitas kinerja lulusan UT pada tugas dan jabatannya.
5. Daya saing lulusan UT dalam lapangan kerja dan studi lanjut.
6. Kompetensi Lulusan.
7. Kepuasan lulusan UT terhadap ilmu yang diperolehnya dibandingkan dengan
kebutuhan dalam pekerjaannya.
8. Pengalaman dan Harapan Studi lanjut.
9. Komunikasi antaralumni dan antara alumni dengan institusi.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu pengisian kuesioner dan
wawancara. Pengisian kuesioner dilakukan terhadap lulusan sampel terpilih, atasan
lulusan, dan teman sejawat lulusan. Berikut ini rincian pengumpulan data untuk
kelompok responden.
Lulusan
Tracer Study Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UT Tahun
dilakukan terhadap seluruh lulusan S1 Pendidikan Kewarganegaraan. Sampel
penelitian ini adalah seluruh alumni yang lulus antara tahun 2009-2010. Semua
kuesioner dikirimkan melalui jasa pos.
Atasan dan Teman Sejawat
Kuesioner yang disebarkan untuk atasan dikirimkan bersamaan dengan
kuesioner lulusan, sehingga jumlah sampel responden atasan sama dengan jumlah
sampel responden lulusan. Alasannya, salah satu poin penting dari kinerja lulusan
(guru) dapat dilihat dari persepsi teman sejawat responden.
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TEMUAN DAN PEMBAHASAN
TEMUAN
Pada bagian ini akan disajikan hasil temuan tentang pendapat Alumni PPKn,
Teman Sejawat di tempat bekerja dan Atasan alumni di tempat bekerja. Yang meliputi
Profil sebaran lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT, Daya saing lulusan Program S1
PPKn FKIP-UT dalam lapangan kerja dan studi lanjut, Kepuasan lulusan terhadap
ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan dalam pekerjaannya, Posisi dan peran
lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat, Kualitas kinerja lulusan Program S1
PPKn FKIP-UT pada tugas dan jabatannya, Persepsi pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap kinerja lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT, dan Komunikasi
antarlulusan dan antara lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT dengan institusi.
Alumni PPKn
Profil sebaran lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT.
Jenis Kelamin, Usia, Ijasah Asal dan Pekerjaan,
Seluruh responden berjumlah 37 orang yang ketika mereka menjadi mahasiswa
terdaftar UPBJJ-UT yang tersebar di 14 provinsi. Mereka terdiri dari 10 laki-laki
(27%) dan 27 perempuan (73%), mereka berusia rata-rata 50 tahun dengan usia
termuda 30 tahun dan tertua berusia 62 tahun. Ijasah asal mereka sebelum masuk
Universitas Terbuka adalah ijasah SMA 3%, Diploma (92%) dan S1 (5%). Pekerjaan
mereka baik sebelum dan sesudah lulus adalah guru yang mengajar di SMP berjumlah
31 orang (84%) dan SMA/SMK berjumlah 5 (14%) dan ada satu orang (2%) yang
bekerja di Kemendishubminfo.
Alasan Masuk UT
Mereka mengemukakan alasan mengikuti kuliah di Universitas Terbuka adalah
Biaya Terjangkau (78,4%), PTN (62,2%), Layanan akademik memadai (32,4%),
Tidak perlu meninggalkan tugas (89,2%), Tenaga pengajarnya memadai (18,9%),
Ijasahnya diakui (73,2%), Sesuai kebutuhan dalam pekerjaan (62,2%), Layanan
adminstrasi memadai 37,8%, Pengakuan Akreditasi Internasional (18,9%), lainnya
(5,4%)
Daya Saing Lulusan dalam lapangan kerja dan studi lanjut.
Daya saing dalam lapangan kerja responden mengungkapkan bahwa lulusan
UT:
kesempatan mendapatkan informasi
(75.7%), Kesempatan Seleksi
(78.4%), Kesempatan untuk dipilih (78.4%), Prestasi dalam lapangan kerja
(64.9%). Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari atasan mereka (Kepala Sekolah), bahwa
kesempatan mendapatkan informasi
(91.9%),
Kesempatan Seleksi
(86.5%), kesempatan untuk dipilih (83.8%), Prestasi dalam lapangan kerja
(64.9%). Mengenai studi lanjut setelah mereka lulus dari Program Studi PPKn hanya
satu orang (3%) yang mendapat kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi yaitu program S2 Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas
Terbuka. Sedangkan (97%) mereka sudah merasa cukup lulus S1 Program Studi PPKn
Universitas Terbuka (97%).
Kepuasan lulusan terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan
dalam pekerjaannya.
Kesesuaian Substansi Bidang Ilmu
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Kesesuaian substansi mata kuliah dengan bidang pekerjaan sekarang, mereka
mengatakan sesuai (89,1%), dan sangat bermanfaat (91,9%).
Kebermanfaatan Mata Kuliah
Hampir Seluruh Responden mengatakan Mata Kuliah PPKn sangat
bermanfaat. Ada Responden yang mengatakan mata kuliah berikut tidak bermanfaat
(10 orang, 27%): (1) Hak Asasi Manusia, (2) Hukum Dagang, (3) Pancasila dan
Konstitusi, (4) Manajemen Berbasis Sekolah, (5) Pendidikan Politik, (6) PTK, (7)
Ssistem Pemerintahan Daerah, (8) Sosiologi Indonesia, (9) Statistika Pendidikan dan
(10) Teknik Menulis Karya Ilmiah.
Posisi dan peran lulusan dalam lapangan kerja dan masyarakat.
Kualitas kinerja lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT pada tugas dan
jabatannya. Persepsi pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja lulusan
Program S1 PPKn FKIP-UT. Komunikasi antarlulusan dan antara lulusan Program S1
PPKn FKIP-UT dengan institusi.
Teman Sejawat terhadap Alumni
Ada tiga hal penilaian teman sejawat terhadap alumni yaitu pertama dampak
belajar, kedua Kompetensi dan ketiga Kompetensi dalam pekerjaan.
Dampak belajar
Pengetahuan (100% baik/sangat baik, rata-rata skor 3.3)
Sikap (97.3% baik/sangat baik, rata-rata skor 3.4)
Keterampilan (89.6% baik/sangat baik, rata-rata skor 3.1) Umum: (92.5% baik/sangat
baik, rata-rata skor 3.2)
Kompetensi
(1) Kompetensi saat ini, (78.8% baik/sangat baik, rata-rata skor 3.1)
(2) Kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan (90.2% dibutuhkan/
sangat dibutuhkan, rata-rata skor 3.2)
Kompetensi dalam pekerjaan
Perubahan Karir setelah lulus dari UT
%
1. Mendapatkan promosi jabatan
75,7
2. Mendapatkan kenaikan gaji atau tambahan penghasilan
91,9
3. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai
81,1
4. Memperoleh fasilitas penunjang kerja
67,6
Rata-rata
79,1

Pembahasan
Profil sebaran lulusan Program S1 PPKn FKIP-UT.
Jenis Kelamin, Usia, Ijasah Asal dan Pekerjaan,
Seluruh responden berjumlah 37 orang yang ketika mereka menjadi mahasiswa
terdaftar di 14 UPBJJ-UT yang tersebar di 14 provinsi. Mereka terdiri dari 10 lakilaki (27%) dan 27 perempuan (73%), mereka berusia rata-rata 50 tahun dengan usia
termuda 30 tahun dan tertua berusia 62 tahun. Ijasah asal mereka sebelum masuk
Universitas Terbuka adalah ijasah SMA 3%, Diploma (92%) dan S1 (5%). Pekerjaan
mereka baik sebelum dan sesudah lulus adalah guru yang mengajar di SMP 31 (84%)
dan SMA/SMK 5 (14%) dan ada satu orang (2%) yang bekerja di Kemendishubminfo.
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Jenis Kelamin Lulusan S1 PPKn
Berdasarkan temuan bahwa lulusan S1 Prodi PPKn ternyata lebih didominasi
oleh perempuan (73%) daripada laki-laki (27%), akan tetapi hal ini tidak semata-mata
menunjukan bahwa guru PKn di tingkat persekolahan sangat diminati oleh perempuan
karena kenyataan secara empiris bahwa kecenderungan profesi guru secara umum
adalah sangat diminati oleh perempuan baik ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama maupun di tingkat Sekolah Menengah Atas.
Usia dan Ijasah Sebelum masuk UT
Usia lulusan S1 Prodi PPKn FKIP-UT rata-rata berusia 50 tahun dengan usia
paling muda 30 tahun dan tertua berusia 62 tahun. Data ini menunjukan bahwa
mahasiswa yang kuliah di UT harus berstatus guru, jadi sangat logis kalau mereka
berusia cukup dewasa dengan ijasah asal lebih banyak lanjutan dari Ijasah Diploma
(92%),sedangkan yang berijasah asal SLTA hanya (3%) dan lanjutan dari S1 hanya
(5%).
Pekerjaan Lulusan S1 PPKn
Kecenderungan lulusan S1 PPKn karena ketika masuk kuliah di UT harus
berstatus guru, dan setelah lulus harus mengabdi di tempat bekerja asal, Program PPKn
lebih didominasi oleh guru SMP (84%), sedangkan mereka yang mengajar di
SMA/SMK hanya (14%), bahkan hanya satu orang (2%) yang bekerja bukan guru. Jadi
lulusan PPKn lebih banyak perempuan, usianya cukup dewasa, ijasah asal mereka
Diploma, dan mereka lebih banyak menjadi guru di tingkat SMP.
Alasan Masuk
UT
Mereka mengemukakan alasan mengikuti kuliah di Universitas Terbuka yang
menjadi alasan paling kuat adalah mengikuti kuliah di UT pertama tidak perlu
meninggalkan tugas (89,2%), ini menunjukan bahwa mereka memiliki komitmen
tinggi karena berstatus sebagai guru, alasan kedua biaya Terjangkau (78,4%), karena
mereka mempertimbangkan kemampuan pendapatan (income) antara kebutuhan
internal dengan upaya peningkatan jenjang pendidikan untuk memenuhi tuntutan
karier, alasan ketiga adalah Ijasahnya UT diakui (73,2%), hal ini sangat berkaitan
dengan karier mereka sebagai pengajar di tempat bekerja, alas an keempat bahwa
kuliah di S1 PPKn UT sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan dan UT adalah
Perguruan Tinggi Negeri (62,2%). hal ini menunjukan kurikulum S1 PPKn di UT
sangat sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan di
tingkat persekolahan. Sedangkan alasan lainnya tidak terlalu menonjol sebagai alasan
kuliah di UT bahwa layanan akademik dan tenaga pengajar memadai, dan ada
pengakuan akreditasi internasional.
Jadi alasan mereka mengikuti kuliah di Program Studi S1 PPKn FKIP-UT
adalah tidak meninggalkan tugas, biaya terjangkau, sesuai dengan kebutuhan sebagai
guru PKn dan UT adalah PTN.
Daya Saing Lulusan dalam lapangan kerja dan studi lanjut.
Daya saing dalam lapangan kerja dibanding dengan lulusan perguruan tinggi
lain, lulusan UT untuk kesempatan mendapat informasi sangat tinggi (91,9%), ini
menunjukkan mendapat penilaian yang cukup tinggi dari pimpinan tempat mengajar,
kesempatan seleksi (86,5%), kesempatan untuk dipilih (83,8%), dan kesempatan
seleksi (78,4), prestasi di lapangan kerja (64,9%). Mengenai studi lanjut setelah mereka
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lulus dari Program Studi PPKn hanya satu orang (3%) yang mendapat kesempatan
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu program S2 Magister
Administrasi Publik (MAP) di Universitas Terbuka. Sedangkan (97%) mereka sudah
merasa cukup lulus S1 Program Studi PPKn Universitas Terbuka (97%). Jadi lulusan
Program S1 PPKn UT mendapat apresiasi yang cukup baik dalam daya saing dengan
lulusan Perguruan tinggi lainnya, sedangkan untuk studi lanjut mereka merasa cukup
dengan lulusan S1 PPKn.
Kepuasan lulusan terhadap ilmu yang diperoleh dibandingkan kebutuhan dalam
pekerjaannya.
Kesesuaian Substansi Bidang Ilmu
Kesesuaian substansi mata kuliah dengan bidang pekerjaan sekarang
(89,1%), dan
Kebermanfaatan mata kuliah dalam bidang pekerjaan sekarang
(91,9%). Hampir Seluruh Responden mengatakan Mata Kuliah PPKn sangat
bermanfaat. Ada Responden yang mengatakan mata kuliah berikut tidak bermanfaat
(10 orang, 27%): (1) Hak Asasi Manusia, (2) Hukum Dagang, (3) Pancasila dan
Konstitusi, (4) Manajemen Berbasis Sekolah, (5) Pendidikan Politik, (6) PTK, (7)
Ssistem Pemerintahan Daerah, (8) Sosiologi Indonesia, (9) Statistika Pendidikan dan
(10) Teknik Menulis Karya Ilmiah. Mereka beranggapan bukan tidak bermanfaat, akan
tetapi tidak prioritas kaitannya dengan materi yang diajarkan di tingkat Sekolah
Menengah Pertama karena mereka pada umumnya mengajar PKn di SMP.
Jadi mereka merasa puas karena substansi bidang ilmu yang diperoleh pada Program
Studi S1 PPKn karena sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan, hanya ada beberapa
mata kuliah yang tidak terlalu relevan dengan materi ajar di SMP.
Penilaian Teman Sejawat terhadap Alumni
Ada tiga hal penilaian teman sejawat terhadap alumni yaitu pertama dampak belajar,
kedua Kompetensi dan ketiga Kompetensi dalam pekerjaan.
Pertama, Dampak belajar dari alumni dalam bidang pengetahuan alumni baik (100%),
bersikap baik (97.3%), memiliki keterampilan baik (89.6%) dan secara umum pada
pengetahuan, sikap dan keterampilan mendapat penilaian baik (92.5%)
Kedua Kompetensi
Kompetensi saat ini, baik (78.8%), kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan baik
(90.2%).
Ketiga perubahan karier setelah lulus, mendapat promosi jabatan (75,7%), mendapat
kenaikangaji (91,9%), memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai (81,1%),
memperoleh fasilitas penunjang kerja (67,6%), sehingga rata-rata dalam perubahan
karier (79,1%)
Jadi penilaian teman sejawat terhadap alumni setelah lulus dari program studi S1
PPKn, mendapat penilaian “baik” dalam dampak belajar, memiliki “kompetensi baik”
dan mendapat kesempatan dalam perkembangan jenjang karier. Hal ini diperkuat
dengan data hasil wawancara bahwa lulusan S1 PPKn selalu mendapat prioritas untuk
dipromosikan menjadi Kepala Sekolah.
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Simpulan
1. Lulusan S1 PPKn lebih banyak perempuan dengan usianya cukup dewasa, ijasah
asal Diploma, dan bekerja sebagai guru di tingkat SMP.
2. Alasan mereka mengikuti kuliah di Program Studi S1 PPKn FKIP-UT yang
prioritas adalah selama kuliah tidak meninggalkan tugas, biaya terjangkau, sesuai
dengan kebutuhan sebagai guru PKn dan UT adalah PTN.
3. Lulusan Program S1 PPKn UT mendapat apresiasi yang cukup baik dalam daya
saing dengan lulusan Perguruan tinggi lainnya, sedangkan untuk studi lanjut
mereka merasa cukup dengan lulusan S1 PPKn.
4. Mereka merasa puas dengan substansi bidang ilmu yang diperoleh pada Program
Studi S1 PPKn karena sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan, hanya ada
beberapa mata kuliah yang tidak terlalu relevan dengan materi ajar di SMP.
5. Penilaian teman sejawat terhadap alumni setelah lulus dari program studi S1
PPKn, mendapat penilaian “baik” dalam dampak belajar, memiliki “kompetensi
baik” dan mendapat kesempatan dalam perkembangan jenjang karier.
Saran
Mata kuliah yang dianggap tidak perlu menurut alumni, perlu menjadi bahan
pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam mengevaluasi/merencanakan struktur
kurikulum PPKn S1 di masa datang, dan mereka mengharapkan UT untuk membuka
Program S2 PPKn.
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PENYELARASAN KURIKULUM S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN DENGAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA (KKNI)
oleh
Sriyono, Syaeful Mikdar dan Yos Sudarso
Abstrak
Upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan memberlakukan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan dunia kerja. FKIP UT sebagai
program pendidikan guru dalam jabatan, mendukung upaya pemerintah dengan
melakukan penyelarasan kurikulum program studi di lingkungan unitnya
Berdasarkan peraturan perundangan kurikulum yang mengacu pada pencapaian
kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Guna
untuk penyempurnaan kurikulum Program studi, tahapan yang harus dilalui adalah
capaian profil lulusan; capaian pembelajaran program studi (CPP); dan capaian
pembelajaran matakuliah (CPMK). Seluruh tahapan tersebut diselaraskan dengan level
yang sesuai dengan program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
yaitu level 6 KKNI.
Artikel ini membahas hasil penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana
keselarasan struktur kurikulum S1 Pendidikan Kewarganegaraan dengan KKNI dan
apakah telah mengakomodasikan isi dan strategi pembelajaran sesuai capaian profil
lulusan (CPL), memetakan kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan
relevansinya dengan capaian pembelajaran matakuliah, capaian pembelajaran
matakuliah (CPMK) sesuai tuntutan KKNI. Tujuan Penelitian ingin mendapatkan
gambaran secara umum struktur kurikulum keterkaitannya dengan rumusan capaian
lulusan program.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan pendekatan model discrepancy
evaluation model (DEM) yang berjudul Penyelarasan Kurikulum S1 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) Data penelitian menunjukkan rumusan capaian profil lulusan (CPL) Program
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan keterkaitannya dengan KKNI Rumusan
Sikap tersebut telah tercermin dalam kelompok matakuliah pada rumpun
Pengembangan Kepribadian selaras dengan KKNI utamanya unsur rumusan Tata
Nilai. tetapi tidak menyatu atau terintegreted dalam capaian setiap matakuliah,
memetakan kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan relevansinya
dengan KKNI dan materi Buku Materi Pokok (Modul) masih sangat menekankan pada
penguasaan pengetahuan dan belum mengakomodasi ke empat unsur KKNI secara
utuh.
Kata Kunci : Penyelarasan, Kurikulum dan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
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Pendahuluan
Upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
terutama pasal 29 perihal Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan dunia kerja,
pemerintah menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang
menyetarakan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman
kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai jenjang sesuai tuntutan yang diharapkan.
FKIP UT sebagai program pendidikan guru dalam jabatan, mendukung upaya
pemerintah tersebut dengan melakukan penyelarasan kurikulum program studi di
lingkungan FKIP dengan KKNI. Dalam hal ini, Program Studi S1 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu program yang ada didalamnya
mencoba memetakan dan menyelaraskan dari kurikulum yang ada dengan KKNI dan
diharapkan dapat dijadikan sebagai model (piloting) dalam kegiatan tersebut. Program
studi dan para pengampu matakuliah mengidentifikasi memetakan sesuai rumpun,
menganalisis, merumuskan dan menyelaraskan kurikulum S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dengan KKNI. Upaya ini tidak terlepas dari upaya FKIP, khususnya
Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk melakukan
penyesuaian dan pengembangan konten dan starategi pembelajaran sesuai arahan
kurikulum 2013 yang saat ini terus disosialisasikan kepada seluruh guru di Indonesia.
Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI dan UU Tentang
Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), kurikulum yang
pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian
pembelajaran (learning outcomes). Oleh karena itu, beberapa tahapan dilakukan untuk
mendukung penyempurnaan kurikulum Program studi. Tahapan program berkutnya
diantaranya adalah merumuskan 1) capaian pembelajaran universitas; 2) profil lulusan;
3) capaian pembelajaran program studi (CPP); 4) dan capaian pembelajaran matakuliah
(CPMK). Seluruh tahapan tersebut diselaraskan dengan level yang sesuai dengan
program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu level 6 KKNI.
Dalam kaitan dengan upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan Perguruan
Tinggi di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menjadi acuan dalam
penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara
nasional.
Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat
parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c)
metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan
tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Ke‐empat parameter yang terkandung dalam
masing‐masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI.
KKNI terdiri dari jenjang 1-9 yang menjadi acuan untuk pembangunan sumber
daya manusia dan tenaga kerja Indonesia. Pengakuan kualifikasi tidak hanya mengacu
pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan yang didapat di luar pendidikan formal,
pembelajaran mandiri, dan pengalaman kerja. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI
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memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan,
pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang 1-3 dikelompokkan dalam jabatan
operator, jenjang 4-6 dalam jabatan teknisi atau analis, serta jenjang 7-9 jabatan ahli.
Level yang sesuai dengan program studi S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yaitu level 6 KKNI. Pada level ini diharapkan lulusan: 1) Mampu
mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi; 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan
tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikanpenyelesaian masalah
prosedur; 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisisinformasi
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
secara mandiri dan kelompok; dan Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan
dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
Sejauhmana keselarasan struktur kurikulum S1 Pendidikan Kewarganegaraan
dengan KKNI dan telah mengakomodasikan arahan isi dan strategi pembelajaran
sesuai kurikulum 2013. Bagaimana rumusan capaian profil lulusan (CPL, pemetaan
kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan dan capaian pembelajaran
berdasarkan per matakuliah.
Tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui
Tujuan Penelitian untu mendapatkan gambaran secara umum struktur
kurikulum S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kerelevansiannya dengan
KKNI dan telah mengakomodasikan arahan isi dan strategi pembelajaran sesuai
kurikulum 2013 dan secara khusus untuk mengetahui rumusan capaian profil lulusan
(CPL), pemetaan kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan dan
hasil kajian per matakuliah keterkaitannya dengan capaian pembelajaran sesuai
tuntutan KKNI
TINJAUAN PUSTAKA
Hakikat Evaluasi Program
Evaluasi program adalah proses deskripsi, pengumpulan data, dan
penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk
pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Evaluasi
pada proses pembelajaran mencakup pemakaian ujian/tes, pengukuran dan penilaian.
Evaluasi menyaring atau memilah-milah hasil ke 3 informasi di atas (hasil ujian,
pengukuran dan penilaian). Evaluasi juga membutuhkan tambahan informasi lain
misalnya analisis dokumen, melihat hasil pencapaian, menganalisis tujuan dan
kebutuhan sesuai dengan standar/kriteria dan model evaluasi yang digunakan.
Menurut Tyler (dalam Arikunto 2004) evaluasi ialah proses untuk menentukan
sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sedangkan menurut Scriven evaluasi
adalah untuk memutuskan keberhargaan dari sesuatu (merit or worth). Jadi Evaluasi
berusaha mendapatkan makna (value), keberhargaan (merit) dan manfaat yang lebih
dari sekedar penilaian (assesment). Hasil evaluasi nanti digunakan sebagai
rekomendasi untuk mengambil suatu keputusan (judgment) dan juga sebagai
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pertanggungjawaban. Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi diperlukan
dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan evaluator dalam
melakukan evaluasi pembelajaran, sistem atau program pendidikan; 1) Fokus Evaluasi,
2) Perencanaan/Desain Evaluasi, 3) Pengumpulan informasi, 4) Pengolahan informasi,
5) Kesimpulan dan pelaporan hasil evaluasi, 6) Pengelolaan/pemanfaatan hasil evaluasi
dan meta evaluas
Pada langkah pertama yaitu fokus evaluasi, evaluator menentukan objek yang
akan dievaluasi, mengidentifikasi dan mempertimbangkan tujuan, kemudian
mempertimbangkan elemen-elemen penting yang akan diselidiki. Selanjutnya dalam
mendisain evaluasi, evaluator membuat rencana, tujuan umum dan prosedur umum
evaluasi.
Pada waktu pelaksanaan evaluasi, evaluator harus menentukan sumber
informasi seperti apa dan bagaimana informasi itu akan diperoleh. Langkah selanjutnya
adalah menganalisis informasi. Evaluator meverifikasi informasi dan kelengkapannya
lalu memilih cara analisis yang sesuai. Setelah informasi dianalis langkah berikutnya
adalah pembuatan laporan. Evaluator harus mengindentifikasi siapa saja ang akan
memperoleh laporan tersebut, bagaimana kerangka dan format laporan yang akan
ditulis atau dikomunikasikan.
Pelaksanaan evaluasi bukan proses yang sederhana perlu pengelolaan dari segi
manusia/pelaku dan narasumber, prosedur, kontrak, biaya, pelaporan juga
pertanggungjawaban. Setelah evaluasi selesai ada langkah terakhir yaitu meta evaluasi.
Meta evaluasi berarti mengevaluasi suatu proses evaluasi. Meta evaluasi dilakukan
oleh evaluator yang lebih tinggi.
Program Studi
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik pendidikan profesi dan/atau pendidikan Vokasi (UU No. 12/2012 pasal 1
butir 17 dan Permendikbud No. 49/2014 pasal 1 ayat (9). Program Studi dikelola oleh
suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Program studi
diselenggarakan dikampus utama PT dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus
atau dalam suatu provinsi atau provinsi lain melalui kerjasama dengan PT lain. Standar
Kompetensi Khusus merupakan kreteria memuat tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (umum dan Khusus, lihat
pasal 6 ayat 3 yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Rumusan Capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
1. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI
2. memiliki kegiatan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (pasal 5 ayat (3)
Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian
pembelajaran lulusan (CPL) untuk sikap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan
menteri ini dan dapat ditambah oleh PT
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Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian
pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
1. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, dan
2. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
Model-Model Evaluasi
Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan
dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar
evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang,
lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan
dapat mencapai hasil yang diharapkan.
Arikunto (2004) menjelaskan lima model evaluasi yang biasanya sering digunakan,
yaitu Model Evaluasi CIPP, Model Evaluasi UCLA, Model Evaluasi Brinkerhoff dan
Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model) atau DEM.
Model Evaluasi CIPP
Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield
(1985) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan
(a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan bantuan
kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan
bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para
pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 hurup yang diuraikan
sebagai berikut:
 Contect evaluation to serve planning decision. Seorang evaluator harus cermat dan
tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan
keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.
 Input Evaluation structuring decision. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap
proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan
memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber
yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan
rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan
prosedur kerja dalam mencapainya.
 Process evaluation to serve implementing decision. Pada evaluasi proses ini
berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang
harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana
yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses
pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses
pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.
 Product evaluation to serve recycling decision. Evaluasi hasil digunakan untuk
menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan?
 Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut?
Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah
dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan
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keputusan (decision making) dan bukti pertanggung jawaban (accountability) suatu
program kepada masyarakat.
Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (delineating),
perolehan atau temuan (obtaining), dan penyediakan (providing) bagi para pembuat
keputusan.
Model Evaluasi UCLA
Menurut Alkin (1969) evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan,
memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisa informasi sehingga
dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam
memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan lima macam evaluasi yakni :
 Sistem assessment, yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
 Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan
berhasil memenuhi kebutuhan progam.
 Program implementation, yang menyiapkan informasi apakah rogram sudah
diperkenalkan kepada kelompok tertentu ng tepat seperti yang direncanakan?
 Program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana program
berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian
tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
 Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.
Model Evaluasi Brinkerhoff
Brinkerhoff & Cs. (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun
berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain,
namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut :
1. Fixed vs Emergent Evaluation Design. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria
akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? Belum
lengkap penjelasannya
2. Formative vs Summative Evaluation. Apakah evaluasi akan dipakai untuk
perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program? Atau
keduanya?
3. Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/ Unobtrusive Inquiry.
Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program/mencoba
memanipulasi kondisi, orang diperlakukan, variabe1 dipengaruhi dan sebagainya,
atau hanya diamati, atau keduanya?
Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model) atau DEM
Langkah langkah dalam Evaluasi Kesenjangan
Langkah langkah atau tahap-tahap yang dilalui dalam mengevaluasi kesenjangan
adalah sebagai berikut:
a) Tahap menyusun desaian : merumuskan tujuan program, menyiapkan murid, staf
dan kelengkapan lain, merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk
pada suatu yang dapat diukur, biasa di dalam langkah ini evaluator berkonsultasi
dengan pengembang program
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b) Kedua : meninjau kembali penetapan standar, meninjau program yang sedang
berjalan, meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang suah dicapai
c) Ketiga : Tahap Proses (Process)
Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi,
tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap ini juga disebut
tahap”mengumpulkan data dari pelaksaaan program”
d) Keempat : Pengukuran Tujuan (Product)
Yakni tahap mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat out put yang
diperoleh pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apakah program sudah
mencapai tujuan terminalnya?’
e) Kelima : Tahap Pembandingan (Programe Compararison)
Yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam tahap ini evauator menuliskan semua penemuan kesenjangan
untuk disajikan kepada para pengambil keputusan, agar mereka dapat memutuskan
kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinannya adalah a. menghentikan
program b. mengganti atau merevisi c. meneruskan d. memodifikasi tujuannya
Kurikulum
Kurikulum adalah sebagai sebuah perencanaan untuk memperbaiki
seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik (J. Galen Saylor,
William M. Alexander, and arthur J. Lewis dalam Oliva 1991:6), Kurikulum pada
umumnya berisi pernyataan tujuan dan tujuan khusus, menunjukkan seleksi dan
organisasi konten, mengimplikasikan dan meanifestasikan pola belajar mengajar
tertentu, karena tujuan menuntut mereka atau karena organisasi konten
mempersyaratkannya. Pada akhirnya, termasuk di dalamnya program evaluasi outcome
(Hilda Taba dalam Oliva, 1991:6)
Kurikulum sekolah adalah konten dan proses formal maupun non formal di
mana pebelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan skil,
perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah dan
Kurikulum adalah rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara sistematik
yang dikembangkan sekolah (atau perguruan tinggi), agar dapat pebelajar
meningkatkan pengetahuan dan pengalamannnya (Danniel Tanner and Laurel N.
Tanner dalam Oliva, 1991:7) http://jihadada.blogspot.com/p/pengertian-kurikulummenurut-para-ahli.html
Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Pengetahuan Ilmu Sosial (PIPS-FKIP- Universitas Terbuka) terdiri
dari 145 sks dan tersebar dalam 50 Matakuliah
Visi : Bertekad untuk menjadi penyelenggara program pendidikan guru PPKn dalam
jabatan melalui sistem belajar jarak jauh yang berkualitas dunia.
Misi :
1. menyediakan akses program pendidikan guru PPKn dalam jabatan bagi tenaga
pendidik melalui sistem belajar jarak jauh
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2. memanfaatkan teknologi yang tepat dalam menyelenggarakan pengelolaan
pendidikan dan proses pembelajaran bagi guru PPKn dalam jabatan melalui
sistem belajar jarak jauh;
3. Berperan aktif dalam penelitian, pengembangan, dan penyebaran IPTEK dalam
bidang pendidikan dan keguruan bidang PKn berdasarkan sistem belajar jarak
jauh
4. Berperan aktif dalam pengembangan budaya belajar sepanjang hayat bagi
tenaga pendidik bidang PKn melalui sistem belajar jarak jauh;
5. Meningkatkan akuntabilitas program pendidikan guru PPKn dalam sistem
pendidikan jarak jauh; Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian pada
masyarakat; Menjalin dan memelihara kemitraan kolaboratif dengan berbagai
mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan guru PPKn.
(Katalog UT 2014: 259)

Grafik 1. Alur Skema Visi-Misi
Alur Penelitian

KURIKULUM
NASIONAL
UNIVERSITAS
TERBUKA
• Pengembangan Kepribadian (3
MK)

FKIP UT

• Ilmu Kependidikan (5 MK)

PROGRAM
STUDI

• Profesi Keguruan (FKIP)(15 MK)
• Keilmuan Rumpun PKn disiplin
Penunjang (5 MK)
• Pendidikan Kewarganegaraan (4
MK)
• Keilmuan Politik dan Kenegaraan
(6 MK)
• Keilmuan Hukum (12 MK)
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VisiMisi
VisiMisi
VisiMisi

6.

Kelompok Matakuliah Menurut Fungsi dan Rumpun Keilmuan (selaras dengan KKNI)
Tabel 1. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1. Rumpun Pengembangan Kepribadian
sks 9. Pendidikan Kewarganegaraan
MKDU4110 Bahasa Indonesia
3
PKNI4311 Ilmu Kewarganegaraan
MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan
3
PKNI4312 Pembinaan Generasi Muda
MKDU4221 Pendidikan Agama Islam
3
PKNI4316 Filsafat Pancasila
PKNI4423 Pendidikan Politik
2. Ilmu Kependidikan (FKIP)
10. Keilmuan Politik dan Kenegaraan
MKDK4001 Pengantar Pendidikan
3
PKNI4203 Ilmu Politik dan Kenegaraan
MKDK4002 Perkembangan Peserta Didik
2
PKNI4205 Sistem Pemerintahan Daerah
IDIK4009 Pengembangan Bahan Ajar
2
PKNI4314 Sosiologi Politik
IDIK4010 Komputer dan Media Pembelajaran
3
PKNI4419 Konstitusi UUD 1945
IDIK4012 Manajemen Berbasis Sekolah
2
PKNI4422 Sistem Politik Indonesia
PKNI4317 HAM
3. Profesionalisme Keguruan (FKIP)
PKNI4303 Pengemb. Kurikulum dan Pemb. PKn
3
11. Keilmuan Hukum
PKNI4405 Pembaharuan dalam Pemb. PKn
PKNI4101 PIH dan PTHI
3
PKNI4301 Strategi Pembelajaran PKn
4
PKNI4102 Ilmu Negara
PKNI4313 Materi Kurikuler PKn
PKNI4206 HTN RI
4
PKNI4302 Evaluasi Pembelajaran PKn
3
PKNI4207 Sistem Hukum Indonesia
IDIK4007 Metode Penelitian
2
PKNI4208 H. Dagang, Perburuhan, dan Perpajakan
IDIK 4008 Penelitian Tindakan Kelas
2
PKNI4209 Kriminologi dan Kenakalan Remaja
PKNI4304 Pemantapan Kemampuan Mengajar
PKNI4310 H. dan Lembaga Internasional
4
PKNI4501 Pemantapan Kemampuan Profesional
PKNI4315 H. dan PTUN
4
PKNI4560 Karya Ilmiah
0
PKNI4418 H. Pidana dan Acara Pidana
PSOS4407/IDIK4013 Teknik Karya Ilmiah
2
PKNI4421 H. Perdata dan Acara Perdata
PKNI4500 Tugas Akhir Program (TAP)**
4
PKNI4204 Hukum Adat
MKDK4005 Profesi Keguruan
2
PKNI4420 Hukum Islam
MKDU4107 Bahasa Inggris I
3
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sks
4
2
2
3
4
2
3
4
3
2
4
2
3
3
3
3
3
3
4
4
2
2

PEMA4210 Statistika Pendidikan
4. Keilmuan Rumpun Pendidikan
Kewarganegaraan/disiplin penunjang
PSOS4101 PIPS
PSOS4103 I. Geografi dan Pelestarian Lingkungan Dalam
PIPS
PSOS4104 Ilmu Ekonomi dalam PIPS
PSOS4204 Ilmu Sejarah dalam PIPS
PSOS4205 Sosiologi Indonesia

3

4
3
3
3
3

Deskripsi KKNI
Tabel. 2. Deskripsi KKNI
Cuplikan Deskripsi Level 6 pada KKNI
(Setara dengan Lulusan S1)
UNSUR DESKRIPSI
DESKRIPSI LEVEL 6
KEMAMPUAN KERJA
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
PENGUASAAN PENGETAHUAN
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi
dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai
alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung
jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
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C. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian : a). Metode Penelitian ini menggunakan Discrepancy Evalution
Model (DEM) oleh Provus (1969), b) Prinsip Dasar DEM : Standar – capaian
competency- discrepancy, c). Standard (S) adalah penjelasan atau karakteristik dari
suatu objek. Yaitu kurikulum berbasis kerangka kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI), d) Kegiatan Evaluasi terhadap objek. menganalisis dokumen kurikulum
program dan capaian matakuliah da. E) Apabila capaian competency kurikulum
program dan capaian matakuliah dari analisis yang dilakukan program tidak sesuai
dengan keselarasan KKNI maka terjadilah discrepancy
Populasi dan sampel
Populasi penelitian ini adalah kurikulum program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Sampel dalam kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun
keilmuan satu matakuliah (Modul atau BMP)
Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, Kurikulum,
katalog, Bahan Ajar (BMP) atau Modul, Selain dokumen-dokumen tersebut peneliti
juga membandingkan kurikulum program studi yang ada di Perguruan Tinggi lain
(Program Studi Si Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung)
Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dokumen kurikulum, sebaran matakuliah berdasarkan sks,
katalog, rujukan perundang-undangan relevansinya dengan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI).
Langkah-langkah yang ditempuh mengacu Capaian Profil Lulusan (CPL) dari
Kurikulum Nasional ke Visi misi Perguruan Tinggi Universitas Terbuka, kemudian ke
Visi Misi FKIP-UT, kemudian Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, kemudian mengerucut Capaian Lulusan Program kemudian
kompetensi capaian matakuliah (CMK).
Analisis Data
a. Peneliti melakukan menyelaraskan capaian profil lulusan program yang ada dengan
capaian profil lulusan yang mengacu pada KKNI, kemudian melakukan pemetaan
kurikulum dan identifikasi kajian per matakuliah dalam kelompok matakuliah
menurut fungsi dan rumpun keilmuan satu matakuliah disandingkan dengan
kompetensi keselarasan KKNI (level 6)
b. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data : 1). rujukan
penjenjangan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) terutama pada
deskripsi level 6 (setara dengan lulusan S1) di sandingkan dengan capaian profil
lulusan (CPL) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebelumnya
yang tersirat dalam Visi, misi, tujuan, kompetensi utama, kompetensi pendukung
dan kompetensi lain; 2). melakukan pemetaan kurikulum dan identifikasi kajian per
matakuliah dalam kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan; dan
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3). Melakukan analisis dari hasil kajian tiap matakuliah dari perwakilan kelompok
matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan terdiri dari 5 matakuliah yang ada
keterkaitannya dengan program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
terutama hanya kelompok rumpun : Profesionalisme Keguruan, Keilmuan
pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Keilmuan Politik dan
Kenegaraan dan Keilmuan Hukum
c.
1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Secara keseluruhan hasil penelitian ini untuk menunjukkan Penyelarasan
Kurikulum S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk melakukan kajian rumusan capaian
profil lulusan (CPL) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
keterkaitannya dengan KKNI, pemetaan kelompok matakuliah menurut fungsi dan
rumpun keilmuan berdasarkan kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dan identifikasi kajian per matakuliah keterkaitannya dengan
capaian pembelajaran sesuai tuntutan KKNI. Capaian dokumen visi, misi dan
kompetensi profil lulusan tersebut di atas, tentunya telah mencerminkan capaian
kompetensi matakuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi. Namun jika
diselaraskan dengan capaian rumusan lulusan program studi sesuai dengan KKNI.
Capaian rumusan capaian profil program (CPL), jika diselaraskan dengan KKNI paling
tidak dapat mencerminkan deskripsi level 6 KKNI (setara S1) yang meliputi :
Tabel 5. Unsur Deskripsi KKNI Level 6
UNSUR DESKRIPSI
Kemampuan kerja

Penguasaan pengetahuan

Kewenangan dan
tanggungjawab

DESKRIPSI LEVEL 6
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
analisis informasi dan data, dan mampu memberikan
petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara
mandiri dan kelompok.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Jika dapat dirumuskan rumusan Profil Capaian Program Lulusan (CPL) atau
Program studi PPKn FKIP-UT dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan
dunia persekolahan dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan
program studi PPKn Perguruan Tinggi, juga memiliki pengetahuan sesuai dengan
Program Learning Out (PLO), memiliki ketrampilan pedagogik (Pedagogical Content
Knowledge) dan memiliki kemampuan mengajar (Delivery Content Knowledge)
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Sehingga Profil lulusan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
Pendidik profesionalisme dengan kualifikasi akademik seorang pendidik yang
meguasai dengan baik muatan dan/atau matapelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan beserta disiplin keilmuan yang menaungi muatan atau mata
pelajaran itu; mampu menerapkan dengan baik pembelajaran dan penilaian yang
mendidik dan mencerdaskan serta menjadi pribadi teladan dalam mewujudkan
keadaban kewarganegaraan Indonesia. (sesuai keselarasan rumusan KKNI). Pemetaan
kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan berdasarkan kurikulum
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Struktur kurikulum
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai sebaran dalam
kurikulum Non Pendas No. Program 73 (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(S1) 2014: 262), yang terdiri dari 50 matakuliah dengan sks seluruhnya 145 sks,
menurut Pengelompokan matakuliah yang ada terdiri :
1. Kelompok Matakuliah Utama terdiri dari 87 sks dan terdiri dari 29 MK
2. Kelompok matakuliah Kompetensi Pendukung 54 sks terdiri dari 19 MK
3. Pendidikan Agama 3 sks (1 MK)
4. Tugas Akhir Program 4 sks
jika diselaraskan sesuai dengan KKNI maka tergambar sesuai pada tabel 1 tentang
Kelompok Matakuliah menurut Fungsi dan Rumpun Keilmuan, terdiri dari 7
Kelompok Rumpun matakuliah, yaitu terdiri dari :
1. Pengembangan Kepribadian (3 MK)
2. Ilmu Kependidikan (FKIP) (5 MK)
3. Profesionalisme Keguruan (FKIP) (15 MK)
4. Keilmuan Rumpun Pendidikan Kewarganegaraan/disiplin penunjang (5MK)
5. Pendidikan Kewarganegaraan (4 MK)
6. Keilmuan Politik dan Kenegaraan (6 MK)
7. Keilmuan Hukum (12 MK)
Sebaran matakuliah program S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan tersebut secara umum sebagian telah memenuhi unsur-unsur sesuai
dengan KKNI misalnya, unsur Tata Nilai telah terdapat dalam kelompok rumpun
Kepribadian dan unsur Penguasaan pengetahuan, sementara untuk unsur Kemampuan
kerja
dan Kewenangan dan tanggungjawab belum tercermin dalam capaian
matakuliah, namun mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan adalah telah menjadi guru. Unsur-unsur tersebut tidak terintegreted
dalam rumusan capaian matakuliah secara utuh.
Identifikasi kajian per matakuliah dalam kelompok matakuliah menurut fungsi
dan rumpun keilmuan satu matakuliah disandingkan dengan kompetensi keselarasan
KKNI (level 6), kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan tersebut
meliputi : Profesionalisme Keguruan, Keilmuan Rumpun Pendidikan
Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaran, Keilmuan Politik dan Kenegaraan dan
Keilmuan Hukum. Untuk tiap matakuliah tergantung dari bobot sks dan 1 sks terdiri
dari 3 modul. Data lenkap dapat dilihat dalam Tabel. 11 terlampir
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Tabel 6. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4303
Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn (3 sks)
MODUL
No
1.

Judul Modul
Hakikat
Kurikulum &
Pembalajaran

2.

Landasan,
Prinsip, dan
Pendekatan
dalam
pengembangan
Kurikulum
Kerangka dasar
Kurikulum 2004

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tantangan
Kurikulum dan
Pembelajaran
Abad 21
Model
Pengembangan
Rencana
Pembelajaran
dan Perencanaan
Kegiatan Ekstra
Kurikuler
Perencanan
Pembelajaran

Pengembangan
Kurikulum dan
Pelajaran PKn
Sistem
Pembelajaran
PKn
Metoda dan
Media PKn

TIK
menjelaskan pengertian kurikulum
menjelaskan fungsi kurikulum
menjelaskan komponen-komponen ….
menjelaskan hubungan kurikulum
menjelaskan hakikat pembelajaran
menjelaskan pengertian pengembangan..
menjelaskan landasan-landasan …….
mengidentifikasi prinsip-prinsi …..
mengidentifikasi prinsip-prinsi berbagai .
menjelaskan langkah-langkah ….

Materi Modul &
Muatan KKNI *)
1
2 3 4
v

v

menjelaskan landasan pengembangan …
menjelaskan pengertian kurikulum
menjelaskan struktur dan sistem ……
menjelaskan standar kompetensi ……
menjelaskan struktur kurikulum …….
menjelaskan pelaksanaan kurikulum ..
menjelaskan pengertian pendidikan…
menjelaskan pengertian pendidikan ….
menjelaskan prinsip pendidikan …..
menjelaskan cara merancang dan ..
menjelaskan kriteria memilih model…
menjelaskan perbedaan 5 model…
menjelaskan langkah-langkah pengemb
menjelaskan pengertian kegiatan
kurikuler…………
menjelaskan tujuan dan jenis kegiatan …

v

menjelaskan pengertian rencana
pembelajaran….
menjelaskan manfaat perencxanaan …
menjelaskan pengertian silabus dan rencana
….
menganalisis materi kurikulum PKn …
menjelaskan urutan logis materi PKn ..
mengidentifikasi nilai, moral dan …..
menganalisis materi kurikulum PKn …
menjelaskan urutan logis materi …..
mengidentifikasi nilai, moral dan norma
menjelaskan alternatif metode …..
menjelaskan alternatif media pembelajaran
dalam PKn

v
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v

v

v

v

v

Keterangan:
 -Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (KnowledgeSkills) – Kemampuan bidang kerja
 Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif
solusi secara mandiri dan kelompok.
 Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja organisasi
Dari Tabel 6. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4303
Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn diatas dapat disimpulkan bahwa
matakuliah ini sangat menekankan pada penguasaan pengetahuan dan belum
mengakomodasi ke empat unsur KKNI secara utuh
Tabel 7. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PSOS 4103 Ilmu
Geografi dan Pelestarian Lingkungan dalam PIPS (3 sks)

MODUL
No
1.

Judul Modul
Hakikat Geografi

2.

Struktur Ilmu
Geografi

3.

Pendekatan Geografi

4.

Perkembangan
Pemikiran Dalam
Geograf
Gejala-Gejala
Geografi dalam
Kehidupan

5.

TIK
menjelaskan berbagai macam definisi
menganalisis objek kajian geografi menganalisis
konsep dasar dan konsep
menjelaskan ruang lingkup geografi
mampu memberikan gambaran bagan ..
menjelaskan klasifikasi cabang-cabang .
mampu mengkaji objek studi ..
menjelaskan kedudukan geografi dalam
menjelaskan perkembangan geografi …
menjelaskan sejarah pendekatan geografi
menjelaskan berbagai pendekatan geo ..
menjelaskan menjelaskan geografi dalam
menjelaskan geografi pada zaman renaisaran ….
menjelaskan geografi dalam abad 19 ….
menjelaskan pengertian gejala…
mengidentifikasi gejala-gejala yang…
mejelaskan hakikat manusia dalam lingkungan
…
menjelaskan hubungan keruangan …
menunjukkan peranan geografi ……
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Materi
Modul &
Muatan
KKNI *)
1 2 3
v

v

v

v

v

4

MODUL
No
6.

Judul Modul
Ekologi, Ekosistem
dan Lingkungan

7.

Pencemaran
Lingkungan dan
Usaha
Penanggulangannya
Analis Mengenai
Dampak Lingkunagan
dan Sistem Hukum
Lingkungan
Hubungan Geografi
Dengan Lingkungan

8.

9.

TIK
menjelaskan pengertian ekologi…
menjelaskan pengertian ekosistem ..
menjelaskan makna lingkungan dalam ..
menganalisis peran manusia sebagai ….
menjelaskan pengertian pencemaran …
menyebutkan macam-macam ……
menjelaskan masing-masing jenis …
menjelaskan usaha-usaha yang dapat ..
menjelaskan pengertian dampak …
menjelaskan dampak dan menjelaskan
penegakkan hukum lingkungan di Idone..
menjelaskan sejarah perubahan lingkung.
mengidentifikasi upaya adaptasi dan ..
menjelaskan sebab-sebab perubahan lingkungan
…

Materi
Modul &
Muatan
KKNI *)
1 2 3
v

4

v

v

v

Dari Tabel 7. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PSOS 4103
Ilmu Geografi dan Pelestarian Lingkungan dalam PIPS diatas dapat disimpulkan
bahwa matakuliah ini sangat menekankan pada penguasaan pengetahuan dan belum
mengakomodasi ke empat unsur KKNI secara utuh
Tabel 8. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4423 Pendidikan
Politik (3 sks)
MODUL
No
1.

2.

3.

4.
5.

Judul Modul
Teori dan Konsep
dalam Konteks
Pendidikan Politik
Teori dan Konsep Ilmu
Politik

Hakikat, Asas, dan
Tujuan Pendidikan
Politik
Urgensi dan Strategi
Pendidikan Politik
Pendekatan dan
Suasana Pendidikan
Politik

TIK
menjelaskan tentang teori dan tujuan
menganalisis keberadaan pendidikan politik
…..
menyebutkan definisi politik….
menyebutkan pengertian ilmu politik ..
mendeskripsikan secara singkat tentang
menjelaskan tentang konsep-konsep ilmu
menjelaskan tentang hakikat pendidikan
menyebutkan asas-asas pendidikan poli ..
merumuskan kembali tentang kembali ..
memerinci tentang pentingnya ….
mendeskripsikan tentang strategi ….
memerinci kembali tentang pendidikan ..
mendeskripsikan tentang maksud …
mendeskripsikan tentang maksud …
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Materi
Modul &
Muatan
KKNI *)
1 2 3
v

v

v

v
v

4

MODUL
No

Judul Modul

6.

Orientasi dan
Mekanisme Pendidikan
Politik
Struktur Jalur dan
Model Pendidikan
Politik
Ungkapan Butir-butir
Topik Materi
Pendidikan Politik di
SLTP dan SMU
Strategi Pembelajaran
Isu-isu Konsep
Pendidikan Politik

7.

8.

9.

TIK
menjelaskan arti pendidikan politik ….
mendeskripsikan dalam bentuk gambar
menjelaskan kembali tentang mekanisme

Materi
Modul &
Muatan
KKNI *)
1 2 3

4

v

memerinci tentang struktur pendidikan ..
mengurutkan kembali tentang ….
membuat/menyusun model ….
menjelaskan Butir-butir Topik pend. Pol.
menjelaskan Butir-butir Topik Pendidikan
politik …

v

menganalisis memberikan contoh ….
menjelaskan metode pembelajaran pend.
Politik …
menentukan teknik pembelajaran ….

v

v

Dari Tabel 8. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4423
Pendidikan Politik diatas dapat disimpulkan bahwa matakuliah ini sangat menekankan
pada penguasaan pengetahuan dan belum mengakomodasi ke empat unsur KKNI
secara utuh
Tabel 9. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4422 Sistem Politik
Indonesia (3 sks)
MODUL
No
1.

2.

Judul Modul
Budaya politik,
partisipati politik dan
demokrasi
sebagaisistem politik
Indonesia
Politik, Pembangunan
dan Kesejahteraan

3.

Hakikat Sistem Politik
Indonesia

4.

Dinamisasi,
Stabilisasi, Peta
Politik dan
penggolongan
kekuatan politik

TIK
menjelaskan pengertian dan prinsip
menganalisis ciri-ciri dan bentuk budaya
memahami pengertian dan bentuk …
menganalisis Demokrasi sebagai sistem
memahami pengertian dan memiliki ..
menjelaskan makna pembangunan dalam
menganalisis pentingnya partisipasi ma.
menjelaskan dan memahami pentingnya
mampu Konsep dasar dan pengertian
mnjlskan Netralitas TNI dan Pelemb ..
menjelaskan Reformasi birokrasi ….
menjelaskan dinamisasi dan stabilisasi ..
menjelaskan peta kekuatan ….
menjelaskan penggolongan kekuatan politik
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Materi Modul
& Muatan
KKNI *)
1 2 3 4
v

v

v

v

MODUL
No
5.

6.

7.

8.

9.

Judul Modul
Struktur, Supra
struktur dan Infra
Struktur Politik
Indonesia
Sistem Partai politik
Indonesia
Fungsi Legislatif dan
eksekutif dalam
perspektif daerah dan
nasional
Peranan Kekuatan
Politik Indonesia
Pembangunan Sistem
Politik Indonesia

TIK
menjelaskan struktur dan Supra struktur .
menjelaskan infra struktur politik ..
menjelaskan Mekanisme sistem politik ..

Materi Modul
& Muatan
KKNI *)
1 2 3 4
v

menjelaskan fungsi legislatif dan …
menjelaskan fungsi legislatif …..
menjelaskan kedudukan dan fungsi DPRD
menjelaskan sejarah perkembangan …
menjelaskan sistem partai politik
menjelaskan dinamika partai politik ..

v

menjelaskan peran sosial partai politik ..
menjelaskan tentang visi dan persepsi
menjelaskan tentang reformasi multipartai ..
menjelaskan peraturan dan perundangundangan …
menjelaskan peran partai politik dan…
menjelaskan pembangunan politik

v

v

v

Dari Tabel 9. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4422 Sistem
Politik Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa matakuliah ini sangat menekankan
pada penguasaan pengetahuan dan belum mengakomodasi ke empat unsur KKNI
secara utuh.
Tabel 10. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4206 Hukum Tata
Negara Republik Indonesia (3 sks)
MODUL
No
1.

Judul Modul
Konsep Dasar Hukum Tata
Negara

2.

Pembentukkan dan
Perkembangan Konstitusi

3.

Lembaga Perwakilan Rakyat

TIK
menjelaskan beberapa istilah yang ..
merumuskan pengertian HTN
berdsrkan. menjelaskan ruang lingkup
kajian ….
menjelaskan proklamasi sebagai …
menjelaskan dasar-dasar teoritik …
menjelaskan materi HTN Republik
Indo.
menjelaskan fungsi lembaga
perwakilan membedakan antara
pelaksanaan demo ..
memberikan contoh negara-negara
membedakan antara lembaga
perwakilan
menjelaskan kedudukan MPR dalam ..
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Materi Modul
& Muatan
KKNI *)
1 2 3 4
v

v

v

MODUL
No

Judul Modul

4.

Sejarah Ketatanegaraan RI

5.

Pemilihan Umum

6.

Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia

7.

Hubungan antar Lembaga
Tinggi Negara dan
Pemerintah Daerah

8.

Kapita Selekta kenegaraan

9.

Materi dan Model
Pembelajaran HTN sebagai
Pengalaman belajar
Pendidikan
Kewarganegaraan

TIK
menyebutkan wewenang tugas ….
menyebutkan undang-undang tentang
…
menjelaskan sistem pemerintahan
menjelaskan sistem pemerintahan
KRIS
menjelaskan sistem pemerintahan
UUD’45
mengemukakan makna demokrasi ..
membedakan antara pengertian …
menyebutkan 3 standar penampilan ..
menyebutkan 3 tujuan pemilihan umum
menyebutkan contoh negara yang ….
membedakan antara pengertian
pemilihan ..
membedakan antara pengertian …..
menyebutkan kebaikan/keuntungan
sistem …
menyebutkan kebaikan/keuntungan …
menjelaskan pengertian dan sejarah
menjelaskan Konstitusi RIS 1949 dan
UUDS 1950 …..
menjelaskan pengertian dan sejarah
perkembangan HAM
menjelaskan menjelaskan hubungan
antarlembaga-lembaga negara …
menjelaskan pengertian pemerintahan
daerah
memiliki kemampuan mempelajari
tentang …..
mendeskripsikan Arah implementasi
….
menjelaskan model pembelajaran HTN
RI…
menjelaskan konsep HTN dalam
proses pembelajaran

Materi Modul
& Muatan
KKNI *)
1 2 3 4

v

v

v

v

v

v

Dari Tabel 10. Peta Kesesuaikan KKNI dengan Muatan pada BMP PKNI4206 Hukum
Tata Negara Republik Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa matakuliah ini sangat
menekankan pada penguasaan pengetahuan dan belum mengakomodasi ke empat unsur
KKNI secara utuh.
Jadi secara keseluruhan dari sampel matakuliah tersebut di atas jika disetarakan materi
modul dan muatan KKNI masih menekan pada penguasaan pengetahuan, masih
termasuk kategori menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum
908

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural dan
belum sepenuhnya mengakomodasi ke empat unsur KKNI tersebut, jika dilihat per
matakuliah
Pembahasan
Pada bagian ini ada 3 hal yang akan dibahas yaitu (1) kajian rumusan capaian
profil lulusan (CPL) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
keterkaitannya dengan KKNI, (2) Pemetaan kelompok matakuliah menurut fungsi dan
rumpun keilmuan berdasarkan kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dan (3) Identifikasi kajian per matakuliah keterkaitannya dengan
capaian pembelajaran sesuai tuntutan KKNI
 Hasil kajian rumusan capaian profil lulusan (CPL) Program S1 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan keterkaitannya dengan KKNI Rumusan Sikap
tersebut telah tercermin dalam kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun
keilmuan yaitu, pada rumpun Pengembangan Kepribadian yang meliputi
matakuliah MKDU4110 Bahasa Indonesia, MKDU4111 Pendidikan
Kewarganegaraan dan MKDU4221 Pendidikan Agama Islam (sesuai agama
masing-masing) jika diselaraskan dengan KKNI termasuk kelompok unsur
rumusan Tata Nilai. sementara yang membedakan tidak terintegreted dalam satu
matakuliah, tetapi tercermin dalam capaian mata kuliah terpisah. Sehingga
capaian profil lulusan (CPL) Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
keterkaitannya dengan KKNI perlu formulasikan kembali yang memuat dan
mencakup unsur-unsur deskripsi KKNI level 6 khususnya untuk program S1
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sementara sebagai indikator
rumusan profil lulusan yang mencerminkan muatan materi KKNI seperti telah
dirumuskan di atas dan perlu sempurnakan kembali disesuaikan dengan visi-misi
FKIP.
 Pemetaan
kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan
berdasarkan kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Berdasarkan Struktur Kurikulum Program S1 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdapat dalam Katalog UT Program Non
Pendas, 2014, untuk menyelesaikan program S1 harus menyelesaikan 145 sks
yang tersebar dalam 50 matakuliah. Matakuliah tersebut terbagi dalam kelompok
1. Kelompok Matakuliah Utama terdiri dari 87 sks dan terdiri dari 29 MK
2. Kelompok matakuliah Kompetensi Pendukung 54 sks terdiri dari 19 MK
3. Pendidikan Agama 3 sks (1 MK)
4. Tugas Akhir Program 4 sks
Sementara jika kita merujuk dari Struktur kurikulum Program S1 Pendidikan
Kewarganegaraan UPI Bandung, kelompok matakuliah menurut fungsi dan rumpun
keilmuan terdiri dari : Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), Kelompok Matakuliah
Profesi (MKP), Kelompok Matakuliah Dasar Profesi (MKDP), Kelompok Matakuliah
Keahlian Profesi (MKKP), Kelompok Matakuliah Latihan Profesi (MKLP), MKK
Fakultas, MKK Program Studi dan MKK Pilihan. (Sumber : Struktur Kurikulum
Program S1 Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung). Struktur Program S1
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jika diselaraskan dengan KKNI, maka
dapatlah dikelompokan matakuliah menurut fungsi dan rumpun keilmuan, (lihat tabel.
1) yang terdiri dari Kelompok: 1) Pengembangan Kepribadian; 2) Ilmu Kependidikan
(FKIP); 3) Profesionalisme Keguruan (FKIP); 4) Keilmuan Rumpun Pendidikan
Kewarganegaraan/disiplin penunjang; 5) Pendidikan Kewarganegaraan; 6) Pendidikan
Kewarganegaraan: 8) Keilmuan Politik dan Kenegaraan; dan 7) Keilmuan Hukum.
Struktur Kurikulum pada Program S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan tersebut jika diselaraskan denagn Unsur-unsur KKNI terlihat dalam
capaian matakuliah secara terpisah.
 Identifikasi kajian per matakuliah keterkaitannya dengan capaian pembelajaran
sesuai tuntutan KKNI dari sampel matakuliah berdasarkan kelompok rumpun
utama yang berkaitan dengan matakuliah program studi hasil capaian kompetensi
matakuliah berkisar pada menjelaskan, menyebutkan, mendeskripsikan,
menunjukkan dan mengidentifikasi, sehingga dapat dikategorikan termasuk dalam
unsur Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
Artinya belum menunjukkan secara utuh jika disandingkan dengan KKNI karena
masih pada penekanan penguasaan konsep.
Dapat kita lihat jika kita petakan dari kata kunci ke empat unsur dalam KKNI
tersebut :
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (KnowledgeSkills) – Kemampuan bidang kerja (menerapkan, mengaplikasikan,
mengkomunikasikan, mengevaluasi, mensintesis, menggunakan pengetahuan,
membangun argument, mengaplikasikan alat, mengakses sumber informasi,
memecahkan masalah dan memimpin)
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara
mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
(menjelaskan, menganalisis, mempertanyakan, menduga, mengevaluasi,
mensintesis, menunjukkan, menghimpun informasi, membangun argument,
membuat rancangan, membuat ringkasan dan memecahkan masalah
konseptual)
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan
data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif
solusi secara mandiri dan kelompok. (mampu menakar, mampu mengambil
keputusan, mempertimbangkan, menganalisis plus/minus, mengambil risiko,
membangun argument, Memberi petunjuk/arahan/jalan, memilih alternatif,
memperjelas tujuan belajar, memantau penerapan pengetahuan, memantau
kejelasan pengertian)
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja organisasi. (bertanggung jawab, terlibat dalam ..,
ambil bagian dalam .., berinisiatif, berperanserta secara aktif, berkomitmen,
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berani mengambil risiko, berempati, menunjukkan ikatan emosional, memiliki
ikatan emosional dengan pengetahuan, memiliki keyakinan akan kebenaran
pengetahuan dan kepedulian kepada otentisitas (keaslian))
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan pendekatan model discrepancy
evaluation model (DEM) yang berjudul Penyelarasan Kurikulum S1 Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI), berikut ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran yang berhubungan
dengan penelitian.

Simpulan
Dari hasil penelitian tentang “Penyelarasan Kurikulum S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI), dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.
• Rumusan capaian profil lulusan (CPL) Program S1 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan keterkaitannya dengan KKNI Rumusan Sikap tersebut telah
tercermin dalam kelompok matakuliah pada rumpun Pengembangan Kepribadian
selaras dengan KKNI unsur rumusan Tata Nilai. tetapi tidak menyatu atau
terintegreted dalam capaian setiap matakuliah. Sedangkan untuk unsur KKNI yang
lain perlu diakomodasi dalam merumuskan capaian program tersebut
• Struktur Kurikulum Program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jika
diselaraskan dengan KKNI dapat dikelompokan terdiri dari 7 Kelompok matakuliah
menurut fungsi dan rumpun keilmuan meliputi : Pengembangan Kepribadian, Ilmu
Kependidikan (FKIP), Profesionalisme Keguruan (FKIP), Keilmuan Rumpun
Pendidikan Kewarganegaraan/disiplin penunjang, Pendidikan Kewarganegaraan,
Keilmuan Politik dan Kenegaraan dan Keilmuan Hukum
• Materi modul keterkaitanya dengan muatan KKNI masih menekankan pada
penguasaan pengetahuan dan termasuk kategori menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah procedural dan belum sepenuhnya mengakomodasi ke empat
unsur KKNI secara utuh, tentu tidak termasuk modul yang memerlukan pratik
seperti PKM dan PKP

Saran-saran
1) Dalam rangka penyelarasan KKNI, maka perlu adanya penyempurnaan dalam
merumuskan rumusan capaian profil lulusan program studi yang
mengakomodasikan unsur-unsur yang terdapat dalam KKNI tersebut.
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk melakukan penyelerasan baik
yang berkaitan Capaian Profil Lulusan (CPL) kurikulum ataupun bahan ajar
seharusnya untuk dilakukan penyempurnaan
3) Bagi program studi melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk
melakukan penyelarasan tuntutan KKNI sesuai kebijakan pemerintah
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PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBINA SIKAP DEMOKRATIS SISWA
SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO
Oleh :
Elly Hasan Sadeli, S.Pd., M.Pd1
ABSTRAK
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk
membentuk warga negara muda dalam memahami dan melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai anggota masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena
itu, setiap generasi muda harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan
mengembangkan sikap yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap ini harus
dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan.
Sehingga dapat menunjukkan kematangan dalam sikap, tindakan, perbuatan, ucapan
maupun pola berpikirnya yang demokratis.
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi
Pendahuluan
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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab (UUSPN, 2003: 5). Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional di atas, maka manusia (peserta didik) yang diharapkan adalah manusia/peserta
didik yang bermoral dan mempunyai kecerdasan, serta bertanggung jawab.
Dengan diberikannya mata pelajaran yang bermuatan nilai, moral, dan norma
yang merupakan disiplin pendidikan kewarganegaraan, diharapkan salah satunya dapat
membina sikap demokratis generasi muda, mencegah mereka melakukan tindakan
yang menyimpang, melanggar norma hukum, kesusilaan, kesopanan atau norma
agama. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan
oleh Djahiri sebagai berikut. “Di manapun dan kapanpun sama/mirip, ialah program
dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak didik menjadi
warga negara yang baik, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina serta
melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat, bangsa
dan negaranya, taat asas/ketentuan (rule of law), demokratis, dan partisipasi aktifkreatif-positif dalam kebhinekaan kehidupan masyarakat-bangsa-negara madani (civil
society) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbukamendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati dirinya (CICED, 1999: 58)
Secara bahasa, istilah “Civic Education” oleh sebagian pakar diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan
1
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Kewarganegaraan. Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4),
mengemukakan bahwa Citizenship education or civic education didefinisikan sebagai
berikut:
Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the
preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and,
in particular, the role of education (trough schooling, teaching, and learning)
in that preparatory process.
Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk
mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus,
peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam
proses penyiapan warganegara tersebut.
Seluruh rakyat hendaknya menyadari bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional.
Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah
diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de
Toqueville (Branson, 1998:2):
“...each new generation is a new people that must acquire the knowledge,
learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public
character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must
be fostered and nurtured by word and study and by the power of example.
Democracy is not a “machine that would go of itself,”but must be consciously
reproduced, one generation after another”.
Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat
baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan
mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan
demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui
perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin
yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi
dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Salah Satu tuntutan dalam peningkatan sumber daya manusia itu adalah
peningkatan sikap dan perilaku warga negara yang demokratis, karena salah satu citacita kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah terwujudnya suatu tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang berhasil
(efektif), yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran yang tepat. Kurikulumnya
dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, mengacu pada tujuan
instruksional/kompetensi-kompetensi, yang menyeimbangkan antara materi
pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peran pelajar tidak kalah
pentingnya, dituntut kemampuannya untuk membantu tercapainya tujuan
pembelajaran, serta tersedianya media pembelajaran. Guru harus mampu
merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran dengan tepat, yang mencakup
aspek tujuan, materi, metode, dan evaluasi.
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Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pendahuluan di atas, dirumuskan fokus masalah penelitian, yaitu:
“Bagaimana Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina sikap
demokratis siswa?. Selanjutnya disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru dalam membina sikap
demokratis siswa?
2. Bagimana Kendala pembelajaran PKn dalam membina sikap demokratis siswa?
3. Bagaimana upaya dalam membina sikap demokratis siswa?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan
peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina sikap demokratis
siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan
untuk: 1) Mendeskripsikan tentang pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru dalam
membina sikap demokratis siswa; 2) Mengidentifikasi kendala pembelajaran PKn
dalam membina sikap demokratis siswa; 3) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan
guru dalam membina sikap demokratis siswa.
Manfaat Penelitian
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan pembelajaran Pkn dalam membina sikap demokratis siswa. Sedangkan
secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak
yang terkait dengan dunia pendidikan, diantaranya:
1. Bagi guru PKn, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penerapan pembelajaran
PKn dalam membina sikap demokratis siswa
2. Bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan wahana untuk menggali potensi, melatih
keterampilan belajar dan keterampilan sosial (social skill) siswa sebagai bekal
untuk hidup bermasyarakat sehingga siswa memiliki sikap demokratis.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (1998:15)
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut;
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, analyses words, reports
detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.
Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses
penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan
cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks
bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para
informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.
Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Observasi,
Wawancara, Studi Dokumentasi dan Studi Literatur. Proses analisis data dalam
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penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, mulai
dari 1) reduksi data, 2) display data, 3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibelajarkan melalui kondisi
yang Demokratis
Proses pembelajaran PKn dalam membina sikap demokratis yang dilaksanakan
guru biasanya dengan mengorganisasikan materi pembelajaran PKn, serta tidak selalu
terfokus pada materi yang terdapat dalam buku sumber (buku pelajaran), tetapi setiap
materi pembelajaran yang disampaikan selalu dikaitkan dengan realita kehidupan dan
aplikasinya dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dalam hal ini, guru mendorong siswa
menceritakan dan berdialog tentang pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan
langsung terhadap suatu hal di lingkungannya; mencari dan menganalisis kasus/isu
aktual dan gambar dari media massa; diberi tugas untuk menelaah kegiatannya seharihari; dan menjelaskan materi yang diajarkan serta contoh-contoh penerapannya dalam
kehidupan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa dalam kegiatan pembelajaran
PKn guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan
pendapatnya mengenai permasalahan atau isu kewarganegaraan. Isu-isu
kewarganegaraan yang dimaksud dapat berasal dari lingkungan sekitar siswa, maupun
lingkungan secara luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan suasana yang
demokratis kepada siswa.
Sebagaimana Hasil penelitian CCE tahun 1999 seperti yang diungkapkan oleh
Winataputra & Budimansyah (2007:31) bahwa kewarganegaraan yang baik memiliki
kemampuan untuk berpikir kritis tentang isu-isu dimana disana akan banyak opiniopini yang berbeda dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dengan seksama dan
mempertimbangkan masalah-masalah.
Senada dengan pendapat Zamroni (2001:7) bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan
warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas
menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi
adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain.
Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai
demokrasi.
B. Keterbatasan Pengetahuan dan Informasi Siswa menjadi Kendala Utama
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guru PKn mengakui keterbatasan
pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa berpengaruh terhadap sikap demokratis
siswa dalam menyampaikan pendapat yang diajukan. Oleh karena itu guru secara
simultan menstimulasi siswa dengan mengedepankan pembelajaran yang demokratis
bagi siswa.
Soemantri (2001:245) mempertegas bahwa kurang bermaknanya Pendidikan
Kewarganegaraan bagi siswa dikarenakan masih dominannya penerapan model
pembelajaran konvensional seperti ground covering technique, indoktrinasi, dan
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narrative technique dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehari-hari.
Sementara itu, Budimansyah (2008:180) mengemukakan beberapa indikasi empirik
yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain sebagai berikut : Pertama, proses
pembelajaran lebih menekankan pada dampak instruksional (international effects) yang
terbatas pada penguasaan materi (content mastery) atau dengan kata lain hanya
menekankan pada dimensi kognitif saja. Pengembangan dimensi-dimensi lainnya
(afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects)
sebagai “hidden curriculum” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Kedua, pengolahan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif
untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatannya secara
proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas
(intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar
bermakna (meaningfull learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku
siswa. Ketiga, pelaksanaan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk
mendapatkan “hands-on experience” juga belum memberikan kontribusi yang
signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan
perilaku dan keterampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.
C. Iklim Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melatih
Siswa untuk Membiasakan Bersikap Secara Demokratis
Berdasarkan deskripsi penelitian terungkap bahwa, dengan proses
pembelajaran PKn yang berorientasi pada iklim demokratis, secara langsung siswa
sudah terlatih untuk terbiasa bersikap secara demokratis dalam menanggapi setiap
permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat maupun isu-isu
kewarganegaraan yang terjadi dalam lingkup nasional. Selain itu, respon siswa cukup
positif terhadap penyajian isu-isu aktual tersebut. Hal itu terlihat dari keterlibatan siswa
dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan guru dan munculnya gagasan-gagasan
siswa yang dikemukakan dengan sikap demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai berikut:
a. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu
kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(Departemen Pendidikan Nasional, 2003:2)
Tujuan-tujuan tersebut senada dengan pendapat Djahiri (1996:8) bahwa melalui
mata pelajaran PKn diharapkan peserta didik:
a. Nalar akan konsep dan norma Pancasila dalam berbagai fungsi dan perannya.
Pancasila sebagai falsafah idiil yuridis konstitusional ideologi negara, etika politik
berbangsa dan bernegara serta sebagai pandangan hidup dan jati diri
manusia/masyarakat Indonesia dalam berbagai kehidupannya (astagatra kehidupan).

917

b. Melek konstitusi (UUD 1945) dan perangkat hukum yang berlaku dalam negara
Republik Indonesia.
c. Menghayati dan meyakini tatanan nilai dan moral yang termuat dalam sub a dan sub
b.
d. Mengamalkan dan membudayakan hal tersebut sebagai sikap perilaku diri dan
kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.
Sedangkan fungsi dari mata pelajaran PKn adalah sebagai wahana untuk
membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada
bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir
dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
Dengan demikian, secara umum mata pelajaran PKn memiliki tujuan untuk
mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik (to be good citizenship).
Menyadari pentingnya pembelajaran PKn dalam membina sikap demokratis siswa,
selain dengan menyampaikan isu-isu aktual pada saat mengawali pembelajaran PKn,
juga dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang merangsang sikap
demokratis siswa terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terjadi baik di
lingkungan sekitar siswa, maupun di lingkungan yang lebih luas.
Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menarik beberapa
kesimpulan, antara lain:
1. Proses pembelajaran PKn dilaksanakan oleh guru dengan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan atau isu
kewarganegaraan. Isu-isu kewarganegaraan yang dimaksud dapat berasal dari
lingkungan sekitar siswa, maupun lingkungan secara luas. Sehingga hal tersebut
cukup berperan dalam membina sikap demokratis siswa.
2. Kendala-kendala dalam proses pembelajaran PKn adalah keterbatasan pengetahuan
dan informasi yang dimiliki siswa cukup berperan dalam membina sikap
demokratis siswa dalam menyampaikan pendapat yang diajukan.
3. Proses pembelajaran PKn diupayakan berorientasi pada iklim demokratis, hal
tersebut dimaksudkan agar siswa terlatih untuk terbiasa bersikap secara demokratis
dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah,
masyarakat maupun isu-isu kewarganegaraan yang terjadi dalam lingkup nasional.
Selain itu, respon siswa cukup positif terhadap penyajian isu-isu aktual tersebut.
Hal itu terlihat dari keterlibatan siswa dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan
guru dan munculnya gagasan-gagasan siswa yang dikemukakan dengan sikap yang
demokratis.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai
masukan untuk guru mata pelajaran PKn, siswa dan Kepala SMP Muhammadiyah 1
Purwokerto, antara lain :
1. Bagi guru PKn
a. Setiap guru diharapkan memberikan multivariasi metode dalam melakukan
kegiatan pembelajaran PKn di kelas kepada siswa. Sehingga kegiatan
pembelajaran PKn bisa lebih menarik bagi siswa.
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b. Guru harus terus menstimulasi siswa untuk mengemukakan pendapatnya
dengan mengedepankan sikap demokratis siswa, sehingga siswa terbiasa
dengan sikap demokratis dalam kehidupannya di sekolah maupun di
lingkungan masyarakat.
c. Guru diupayakan seoptimal mungkin untuk memenfaatkan media yang ada,
sehingga pembelajaran PKn bisa lebih menarik siswa untuk berperan aktif.
2. Bagi siswa
a. Siswa diharapkan agar dapat lebih meningkatkan sikap demokratisnya, dengan
mengutamakan sikap menghargai dan menghormati setiap pendapat orang lain.
b. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah harus dimanfaatkan
secara optimal oleh siswa untuk meningkatkan pengetahuannya, khususnya
untuk pembelajaran PKn
c. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa diharapkan dapat berpartisipasi
secara aktif dan kreatif, sehingga kegiatan pembelajaran PKn tidak
menjenuhkan.
d. Siswa diharapkan tidak lekas merasa puas dengan nilai yang diperoleh,
melainkan terus berusaha meningkatkan pengalaman belajar untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Bagi Kepala Sekolah
Adanya peningkatan kualitas serta frekuensi pembinaan dari Kepala Sekolah
yang berkesinambungan, baik itu secara kekeluargaan maupun secara kedinasan
terhadap guru-guru PKn, maupun guru lainnya. Sehingga kinerja guru-guru dapat
dikontrol dengan baik.
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MEMBANGUN WARGA NEGARA SADAR KONSTITUSI MELALUI
REVITALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh,
SRI SUNEKI2
Abstrak:
Kehidupan warga Negara Indonesia yang majemuk memungkinkan terjadinya konflik
di masyrakat, secara horizontal mapun vertikal, oleh karena itu diperlukan pemahaman
dan kepekaan yang utuh terhadap realita kompleksitas masyrakat. Dalam membangun
komitmen warga negara demi mewujudkan warga negara yang demokratis berdasarkan
ideologi Pancasila dan konstitusi diperlukan revitalisasi melalui pendidikan
kewarganegaraan yang ditujukan untuk membangun kesadaran berkonstitusi bagi
seluruh warga negara. Transformasi demokrasi dan pendidikan berkonstitusi
merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk merealisasikan warga negara
yang cerdas, demokratis, berwatak dan berkeadaban.
Kata kunci: revitalisasi, Warga Negara, Konstitusi
A. PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan
pentingnya nilai-nilai hak dan kewajinan suatu warga negara agar setiap hal yang di
kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang
di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di
setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar
menghasikan penerus –penerus bangsa yang berompeten dan siap menjalankan hidup
berbangsa dan bernegara. Setiap warga Negara hakikatnya dituntut untuk hidup
berguna dan bermakna bagi Negara dan bangsanya.Yang fungsinya adalah sebagai
panduan dan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana paling strategis untuk
menumbuhkan kesadaran berkonstitusisebagai warga negara. Artinya melalui program
Pendidikan Kewarganegaraan, warga Negara 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 revitalisasi Pendidikan
Kewarganegaraan yang efektif, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri
setiap warga Negara bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang
harus diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara merdeka
mempunyai konstitusi sebagai operasionalisasi ideologi negaranya. Secara etimologi ,
istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara.
Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil
representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang
timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang
2
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diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan
konstitusi itu sendiri.(supriyanto : 108)
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. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) ”seluruh
rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana
kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan
supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang
demokratis. Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat
perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu
serta hubungan satu sama lain.
Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk
itu dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara, tidak saja untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi
juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang- undangan,
kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara (Gaffar, 2007).
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. Berkonstitusi
merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya
mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.
B. Revitalisasi
Secara etimologis revitalisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia
yaitu /re·vi·ta·li·sa·si/ proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan
kembali. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan
kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan
sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti
sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.
C. 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 pembenaranatau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran
berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula
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sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui,
berlaku pada setiap waktu dan tempatbagi setiap warga Negara.
3. Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan
konstitusi Negara (Nor Ms bakry: 131)
D. Konstitusi dan Kesadaran Berkonstitusi
Setiap negara merdeka mempunyai konstitusi sebagai operasionalisasi ideologi
negaranya. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya
memiliki dua arti.Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undangundang 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 (KC. Where dalam Riyanto, 2000:49-51).
Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif
kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah
setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi
oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan denganbasic rights dan konstitusi itu sendiri.
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. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) ”seluruh
rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana
kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoretis disebut dengan
supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang
demokratis.Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa
Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara.
Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat
perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu
serta hubungan satu sama lain.
Di sisi lain,harus diingat bahwa selain aturan-aturan dasar, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai
cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan.Antara tujuan nasional
dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar
tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi
dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus
dipenuhi.Selain itu, dalam sebuah kontitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari
setiap warga negara.Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar
selalu benar-benar dilaksanakan.
Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan
penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam
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koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara
dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban
konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah
memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum,kebijakan,dan tindakan yang dihasilkan
adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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 (Djahiri, 1985:24), 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 terhdap
ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau
khalayak ramai.
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.
Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara
yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (constitutional literacy). Berkaitan
dengan hal tersebut, Toni Massaro (dalam Brook Thomas,1996:637) menyatakan
bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk
berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu,
Winataputra (2007) mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi bagi
warga negara Indonesia yang meliputi:
1. Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari
antara lain: belajar/bekerja keras untuk menjadi manusia Indonesia yang
berkualitas, siap membela negara sesuai kapasitas dan kualitas pribadi masingmasing, dan rela berkorban untuk Indonesia.
2. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai
rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara
lain: selalu bersyukur, tidak arogan, dan selalu berdoa kepada Allah Yang Maha
Kuasa.
3. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan
adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
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4. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk
memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara
lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan
negara.
E. Membangun warga Negara sadar Berkonstitusi.
Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur
bagaimana pemerintahan dijalankan.Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan
pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Selain itu, Kita juga dapat
menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara
pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan
bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang
lain.
Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang
mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari
konstitusi.Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan
tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.Oleh karena aturan atau hukum
yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu
negara, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan suatu negara.Karena kedudukannya yang amat penting itu, konstitusi
harus dipahami seluruh warga negara.
Berdasarkan kenyataan tersebut, 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 warga Negara untuk memahami hak dan
kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya
memahami konstitusi (melek konstitusi). Selain itu, materi muatan konstitusi seperti
organisasi negara, hak-hak asasi manusia, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi
negara amat relevan untuk memperkaya materi Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh
karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut,
diperlukan upaya untuk memperkuat konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
media pendidikan kesadaran berkonstitusi
Berkaitan dengan hal di atas, Winaputra (2007) mengemukakan beberapa asumsi
mengenai perlunya penguatan konsep mengenai kedudukan Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai media sadar berkonstitusi, diantaranya:
1. Komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk
”mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 3 UU RI
20 tahun 2003) memerlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi
peserta didik di sekolah) dan sosio-andragogis (fasilitasi pemberdayaan pemuda
dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses
belajar berdemokrasi sepanjang hayat dalam konteks kehidupan berkonstitusi.
2. Transformasi demokrasi dalam kehidupan berkonstitusi Indonesia memerlukan
konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana
pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi, dan tepat konteks agar setiap
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individu warganegara mampu memerankan dirinya sebagai warganegara yang
sadar konstitusi, cerdas, demokratis, berwatak, dan berkeadaban.
Pendidikan berkonstitusi yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan
dalam konteks pendidikan formal, nonformal, dan informal selama ini belum mencapai
sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, berwatak, dan
berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk
mengembangkan model pendidikan berkonstitusi yang secara teoritis dan
empiris valid, dan secara kontekstual handal dan akseptabel untuk kehidupan
demokrasi di Indonesia.
F. Penutup
Kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan
untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Pendidikan
Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam merevitalisasi.pendidikan
kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan
Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina warga negara
untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara,
termasuk di dalamnya memahami konstitusi. Komitmen nasional dalam memfungsikan
pendidikan serta melakukan transfermasi demokrasi dalam kehidupan berdemokrasi
akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila diyakini dan di dukung oleh semua unsur
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
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Karakter Bangsa yang berBhineka Tunggal IKa: Peran PPKn dalam
Merivitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum 2013.
Oleh:
Candra Cuga1
Yuliadhani
Abstrak
Dalam konteks kekinian bila melihat kebijakan nasional dalam upaya pelaksanaan
kurikulum 2013. Hal ini merupakan momentum untuk kembali mengkaji (revitalisasi)
dan mengartikulasikan berbagai persoalan bangsa, terutama dalam kaitannya moralitas
warga negara yang kian jauh dari cita-cita dan falasafa Pancasila sebagai rujukan
hakekat kenegaraan dalam melakoni kehidupan sehari-hari. Tentu saja, pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui sistem pendidikan nasional
di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan melalui PPKn itu sendiri.
Adanya kurikulum PPKn 2013 menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap
PPKn sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang
utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan “civic intelligence” dan “civic
participation” serta “civic responsibility” sebagai anak bangsa dan warga negara
Indonesia yang mampu mengembangkan rasa nasionalisme yang tinggi yakni manusia
Pancasilais.
Kata Kunci: PPKn, Kurikulum 2013, Pancasila, Karakter Bangsa
Pendahuluan
Dinamika demokratisasi yang terjadi dalam negara Indonesia yang dibayangi
oleh isu-isu global kontemporer ikut berpengaruh terhadap eksistensi dan relevansi
ideologi dalam menata kehidupan yang kian tidak menampakkan batas-batas wilayah
sehingga muncul warga non state atau lebih dikenal dengan netcitizen atau bahkan
global citizen. Selain itu, isu-isu global kontemporer atau globalisasi juga
mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi baik universal maupun lokal tetapi pada
pihak lain, nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling kasar (crude),
semacam ethno-nationalism justru menunjukkan gejala peningkatan. Indonesia
sebagai negara bangsa yang memiliki karakteristik masyarakat yang multicultural
bahkan plural menjadi tantangan tersendiri untuk tetap terintegrasi pada bingkai
kesatuan yang berBhineka tunggal Ika.
Gelombang demokratisasi yang juga melanda Indonesia berikutan dengan
krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997, juga membuat Pancasila sebagai
basis ideologis, common platform dan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia
yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya tiga faktor
yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam semua perkembangan yang
terjadi. Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan
Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rejim
1
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Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan
secara paksa melalui Penataran P4. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan
ketentuan oleh tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi.
Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya
yang berbasiskan agama (religious-based ideology). Pancasila jadinya cenderung tidak
lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan
otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan,
yang jika tidak diantisasipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen localnationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism. Dalam proses ini,
Pancasila baik sengaja maupun by implication kian kehilangan posisi sentralnya (Azra,
2008: 3).
Padahal sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila
dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) Negara, pandangan hidup, ideology nasional,
dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia. Dengan demikian, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan
sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dimanis, yang mengarahkan bangsa dalam
mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri,
kepribadian, moralitas, dan huluan keselamatan bangsa. Soekarno melukiskan urgensi
Pancasila bagi bangsa Indonesia itu secara padat dan meyakinkan:
Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschaung, satu dasar falsafah,
Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya
Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Marauke hanyalah dapat bersatu pada
diatas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk diatasnya
kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat
mempersatu dalam perjoangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah
kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutam sekali, imprealisme.
Perjoangan suatu bangsa, perjoangan melawan imprealisme, perjoangan
mencapai kemerdekaan, perjoangan sesuatu bangsa yang membawa corak
sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangannya sama. Tiap-tiap
bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri.
Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian
yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam
perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya (Soekarno dalam
Latif Y, 2011: 41)
Pernyataan yang diungkapkan oleh Soekarno dalam melukiskan urgensi
Pancasila memberi ilustrasi bahwa Negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri,
dan mempunyai landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner. Ini
merupakan titik tolak dari sebuah tujuan dan cita-cita yang fundamental bagi
peradaban suatu bangsa. Pentingnya konsepsi dan cita-cita ideal sebagai landasan
moralitas suatu bangsa diamini oleh salah satu cendekiawan dan politisi Amerika
Serikat Jhon Gardner “No nation can achieve greatness unless it believes in something,
and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization” (Tidak
ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada
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sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna
menopang peradaban besar. Gardner dalam (Latif Y, 2011: 42).
Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila
memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setip Sila
memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan pengejewantahan dari justifikasi historisitas,
rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, dan diamalkan
secara konsisten dapat menopang pencapaiaan-pencapaian sebuah peradaban bangsa.
Kini permasalahannya adalah bagaimana memperdalam pemahaman,
penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap
sila-sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan
secara konsisten di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bahasan
ini, yang diperlukan adalah bagaimana merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai
gerakan massif dan menajadi agenda nasional yang terencana dan epektif serta tepat
sasaran. Baik melalui saluran politik, ekonomi, social, budaya maupun dalam dunia
Pendidikan.
Dalam konteks makalah ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup
bahasannya dengan mencoba menelaah dan mengkaji lebih jauh bagaimana peran
bidang Pendidikan khususnya bidang kajian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) sebagai wahana merevitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk
manakar karakter bangsa yang berBhineka Tunggal Ika.
PPKn sebagai wahana revitalisasi nilai-nilai Pancasila
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu
bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis
bagi pembentukan karakter bangsa (nation and character building) ditengah
heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tesebut
tergambar dalam prinsip berbhineka, tetapi integrasi dalam kesatuan. Untuk itu, PKn
menemukan momentumnya menjadi topik sentral dalam membangun negara
bangsa Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat multikultural Indoensia tidak bisa
dibangun secara taken for granted atau trial and error, sebaliknya harus
diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui PPKn
(Candra, 2012:1).
Hal ini tentu saja bukan hal baru untuk didiskusikan dalam wacana akademik,
akan tetapi menjadi urgen dalam konteks kekinian bila melihat kebijakan nasional
dalam upaya pelaksanaan kurikulum 2013. Hal ini merupakan momentum untuk
kembali mengkaji dan mengartikulasikan berbagai persoalan bangsa, terutama
dalam kaitannya moralitas warga negara yang kian jauh dari cita-cita dan
falasafa Pancasila sebagai rujukan hakekat kenegaraan dalam melakoni
kehidupan sehari-hari. Tentu saja, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai
Pancasila melalui sistem pendidikan nasional di setiap jenis, jenjang, dan jalur
pendidikan melalui PPKn itu sendiri.
Berdasarkan kurikulum 2013 yang baru diberlakukan untuk 6325 sekolah,
mata pelajaran “PKn” menjadi “PPKn” mendapat tambahan jam, dalam
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pembelajarannya. Melalui pendekatan scientific, dan menggunakan model
pembelajaran problem based learning, discovery, dan project based learning. Hal ini
dilakukan agar pendidikan Pancasila tidak hanya pada tataran teori, namun praktek dan
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari harus ditampilkan semenarik mungkin (Etin
Solihatin, 2013: 6)
Hemat penulis, perubahan nama mata pelajaran PKn menjadi PPKn memang
merupakan sebuah “niat baik” sebagai upaya meyakinkan kepada kita akan pentingnya
Pancasila sebagai landasan filosofis bagi bidang kajian PPKn, tetapi hal ini bukanlah
sesuatu yang amat krusial. Hal yang paling esensi adalah bagaimana peran pendidik
(guru dan dosen) dengan “cermat dan cerdas” melaksanakan proses pembelajaran di
sekolah/perguruan tinggi melalui beragam media, stategi dan model pembelajaran yang
kreatif dan inovatif serta sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam
membentuk karakter yang berBhineka Tunggal Ika yang tidak lain wujudnya adalah
karakter Pancasila itu sendiri.
Memang patut disadari bahwa dalam konteks kenegaraan setiap rezim dan
pemimpin memiliki ”dialektika” dalam membangun bangsa tidak terkecuali dalam
kaitannya kebijakan nasional dalam bidang politik maupun pendidikan. Tiga
periodesasi yang dialami oleh bangsa Indonesia berpengaruh dalam tatanan politik,
hukum, ekonomi termasuk pendidikan itu sendiri. Bahkan UUD 1945 sebagai salah
satu pilar bangsa mengalami amandemen yang menjadi bagian dari dianamika
kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perubahan bukan sekedar perihal nama
semata, asal beda dari masa lalu, melainkan pada tataran substansi kajian serta kinerja
dan yang paling esensi adalah perubahan dalam implementasi proses pembangunan
perilaku serta karakter warga negara yang cerdas dan baik (good and smart citizen).
Secara teoritis, dampak perubahan mendasar dalam konstitusi sebuah negarabangsa dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.
Hal ini pernah dikemukakan oleh para ahli politik, seperti Aristoteles (dalam
Barker,1995:90) yang mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different
constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts
of civic function,” sedangkan Cogan dalam (Sapriya:2012: 51) mengidentifikasi lima
atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan
sistem politik dan konstitusi negara masing-masing, yakni: (1) a sense of identity; (2)
the enjoyment of certain rights; (3) the fulfilment of corresponding obligations; (4) a
degree of interest and involvement in public affairs; and (5) an acceptance of basic
societal values. Bagi Indonesia, pembangunan karakter kewarganegaraan akan
memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila dan
Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah UUD Negara RI 1945. Warga negara
Indonesia yang baik yang dicita-citakan/diharapkan adalah warga negara yang
patriotik, demokratis, dan Pancasilais (Sapriya, dkk:2012: 51).
Bila menlaah sejumlah komponen berpengaruh tersebut, komponen pendidikan
memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Pendidikan sebagai wahana
transformasi budaya, nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bahkan seni telah
menjadi pusat untuk pembangunan karakter bangsa baik melalui jalur pendidikan
formal maupun nonformal. Sejumlah bahan kajian dan mata pelajaran pun telah
ditawarkan, baik yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah untuk jangka waktu
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tertentu maupun berdasarkan pada tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan
masyarakat. Salah satu bidang kajian yang telah menjadi program pendidikan dan
ditawarkan di Indonesia yang tetap eksis hingga kini adalah PPKn. Bidang kajian ini
secara akademik dikenal sebagai Civic Education atau Citizenship Education.
Bagaimana rasionalisasi bidang kajian PPKn sehinggga masih senantiasa relevan
dengan kebutuhan dan tuntutan bagi bentukan karakter bangsa yang berBhineka
Tunggal Ika?
Civic education atau PPKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem
pembelajaran didasarkan pada paradigma pendidikan yang
bertolak dari,
dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada perwujudan cita-cita, nilai
dan prinsip nasionalisme ke Indonesiaan, dengan menitikberatkan pada
pengembangan warga negara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan
yang cerdas dan bernalar.
Secara paradigmatik maka dapat dikatakan bahwa sistem PPKn memiliki tiga
komponen, yakni (a) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (b) program
kurikuler PPKn; dan (c) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan, yang secara
koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan
pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan
kewarganegaraan.
Apabila dilihat secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, PPKn
memegang misi suci (mission sacre) untuk pembentukan watak dan peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
(Winataputra dan Budimansyah, 2007:156). Hal tersebut dapat ditelusuri dari
rumusan pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang secara imperatif menggariskan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan 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.
Secara khusus PPKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” (Penjelasan Pasal
37 ayat (1)). Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan atau PPKn pada
dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa.
Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita
terhadap pendidikan kewarganegaraan atau PPKn sebagai suatu konsep keilmuan,
instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat
menumbuhkan “civic intelligence” dan “civic participation” serta “civic responsibility”
sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia yang mampu mengembangkan rasa
nasionalisme yang tinggi.
Disamping itu, PPKn sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas
bidang kajian eklektik yang dinamakan “an integrated system of knowledge”,
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“synthetic discipline”, “multidimensional”, dan “kajian konseptual sistemik” memiliki
ontologi yang terdiri atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai
landasan pokok, Pancasila sebagai landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan
normatif, dan perilaku warga negara sebagai landasan psikologis sedangkan landasan
material meliputi nusantara, manusia sebagai pribadi, kekayaan alam dan budaya,
kesadaran sebagai manusia, dan jatidiri sebagai bangsa. Secara fungsional, PPKn
memiliki dua tugas, yakni (1) tugas dalam bidang telaah untuk membangun body of
knowledge sesuai dengan karakteristiknya sebagai scientific boundary line pendidikan
disiplin ilmu yang dikembangkan secara fungsional dan/atau hirarkhi dan (2) tugas
dalam bidang pengembangan untuk transformasi konsep, nilai, cita-cita, dan
keterampilan hidup berkewarganegaraan (Wahab dan Sapriya, 2011)
Apabila menelaah bahasan di atas PPKn sebagai program kurikuler dapat
menjadi wadah dalam merivitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembentukan
karakter bangsa yang berBhineka Tunggal Ika. Dalam Desain Induk Pembangunan
Karakter Bangsa (2010: 7) menyebutkan bahwa karakter bangsa merupakan “kualitas
perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman,
rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah
rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang”. Sehingga individu
yang telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut :
1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur,
amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab berempati, berani, mengambil
resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik
2. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif,
ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif
3. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain: bersih, sehat, sportif, tangguh,
andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan
gigih
4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain, kemanusiaan, saling
menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis,
peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga
mengunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja
(Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 22).
Upaya membentuk karakter bangsa pada dasarnya adalah proses pewarisan
nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan nasional yang tertera dalam konstitusi negara serta
pesan para pendiri negara (the founding fathers). Pancasila yang memiliki nilai-nilai
yang sangat fundamental untuk dikenalkan, dipahamkan dan diperaktekkan kepada
peserta didik. Yudi Latif dalam buku “Negara Paripurna” melukiskan pokok-pokok
moralitas Pancasila sebagai haluan kebangsaan-kenegaraan diantaranya adalah:
Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas)
sebagai sumber etika dan spritualitas (yang bersifat vertical-transendental) dianggap
penting sebagai fundamental kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia
bukanlah Negara sekuler yang ekestrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan
berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas… sebagai
negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan mutikeyakinan, negara
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Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua
agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan…
Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusian universal
yang bersumber dari hokum Tuhan, hokum alam, dan sifat-sifat social manusia (yang
bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan
bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada
persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi.
Keluar, Bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya
untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia…”. Kedalam, bangsa
Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri.
Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan
“beradab”.
Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, dalam internalisasi nilai-nilai
persaudaraan kemanusiaa, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang
mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat
Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekpresikan persatuan
dalam keberagaman, dan keberagaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara
dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”…
Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusian
serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikamat kebijaksanaan.
Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam
penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik dengan kesetaraan ekonomi yang
menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah mufakat”…
Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusaian,
nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh
kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan social. Di satu sisi, perwujudan
keadilan social itu harus mencerminkan imperative etis keempat sila lainnya. Di sisi
lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan
social dalam prikehidupan kebangsaan… (Latif Y, 2011: 42-45)
Lebih jauh Sumantri, (2008) memberi cirri-ciri manusia Indonesia dalam
mengamalkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Diantaranya adalah:
1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip ini meminta masyarakat Indonesia
mengakui keberadaan Tuhan, dengan kata lain prinsip percaya pada Tuhan YME
mencerminkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kehidupan setelah hidup di
dunia atau alam baka… Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah pencerahan,
toleransi, berpandangan luas, hormat, kerjasama, harmonis, keadilan, kebenaran,
kewajaran, kenetralan dan kebijaksanaan. Monoteisme diasumsikan dalam
keyakinan ini.
2. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berharap manusia untuk
diperlakukan secara bermartabat sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan. Tujuan
utama dari keyakinan ini adalah keselarasan antara nasional dan internasional...
Jika dalam pandangan Tuhan semua manusia sama. Kalau begitu pasti terdapat
persaudaraan diantara mereka. Ciri-ciri manusia seperti di atas adalah kelurusan
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moral, tidak berpihak terhadap politisi, kesadaran global, penghormatan terhadap
rakyat lain, komitmen untuk kebenaran dan keadilan, bermartabat dan
kemanusiaan.
3. Prinsip Persatuan Indonesia mempromosikan tentang nasionalisme, cinta tanah air
dan kebutuhan untuk selalu memelihara kesatuan negara dan mempromosikan
integrasi nasional. Tujuan utama dari keyakinan ini adalah menjaga keserasian
nasional dan dunia berdasarkan pada kemerdekaan, keadilan sosial dan
perdamaian dunia. Ciri-ciri manusia seperti diatas yakni sikap nasionalis, cinta
tanah air, saling menolong, pengorbanan diri, keberanian, perdamaian dan
tanggung jawab.
4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan menekankan bahwa demokrasi Pancasila yang
terinspirasi dan menyatu dengan prinsip lain Pancasila…Tujuan utama dari
keyakinan ini untuk mendirikan, menjaga dan meningkatkan kesepakatan
demokrasi untuk pembangunan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia percaya
bahwa pernyataan berikut ini benar ”bahwasanya manusia itu berdaulat”, dan
mereka mewakilkan kedaulatan meraka pada Dewan Perakilan Rakyat yang
mereka pilih. Setiap rakyat diharapkan untuk memiliki kepercayaan di
masyarakatnya dan percaya pada kesederajatan objektivitas dan kejujuran.
5. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertujuan pada pembagian
kesejahteraan yang adil diantara manusia, tidak dengan cara statis tapi denga cara
dinamis dan progresif…Tujuan utama dari prinsip ini adalah keselaran sosial dan
keberadaan yang diterima baik. Ciri-ciri manusi bekerja untuk kemulian sosial dan
bekerja untuk mengakhiri eksploitasi. Kerjaan ini membutuhkan ketulusan,
kemanusiaan, kehormatan dan kepatuhan. Untuk meningkatkan integritas sosial,
keterbukaan pikiran, kekeluargan dan penghormatan sosial budaya sebagai
sesuatu yang penting (Sumantri, 2008: 99-105)
Demikianlah para pendiri bangsa ini telah mewariskan suatu dasar fasafah dan
pandangan hidup negara yang begitu visioner dan fundamental. Suatu dasar falasafah
yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, sehingga
apabila dipahami secara mendalam, diyakini secara teguh, dan diamalkan secara
konsisten diyakini dapat membentuk karakter bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika.
Dengan demikian pokok-pokok moralitas, prinsip dan nilai-nilai Pancasila harus
mampu diimpelmentasikan dalam kurikulum PPKn 2013 sebagai wadah membentuk
good and smart citizen.
Guru dalam Kurikulum 2013 dan Guru sebagai Hidden Curriculum
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 27-29 Mei
2011, dengan 12.056 responden yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga,
pengusaha, tokoh masyarakat, TNI, POLRI dan lainnya, di 33 provinsi. Adapun
pertanyaan yang diajukan “Bagaimana cara yang tepat untuk memahami Pancasila?”
Hasilnya 30% melalui pendidikan, 19% keteladanan pejabat negara dan pemerintah,
14% keteladanan tokoh masyarakat, 12% melalui media massa, 10% ceramah
keagamaan. Pertanyaan selanjutnya “Siapa yang paling tepat melakukan edukasi dan
sosialisasi Pancasila?” Hasilnya 43% responden menyatakan para guru dan dosen, 28%
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tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20% badan khusus pemerintah, 3% elit politik.
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dunia pendidikan termasuk di dalamnya guru dan
dosen sebaiknya menjadi ujung tombak dalam revitalisasi (menghidupkan atau
menggiatkan kembali) nilai-nilai Pancasila. Namun dalam melakukan revitalisasi harus
didukung, difasilitasi oleh semua unsur dalam negara ini (tidak bisa sendirian), baik
lembaga negara, pejabat negara, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan
media. Dengan demikian secara bersama-sama melaksanakan revitalisasi nilai-nilai
Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Etin Solihatin, 2013: 8).
Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2012) mengungkapkan bahwa dalam bidang
pendidikan, Pancasila harus tercerminkan (i) dalam kebijakan materi (kurikulum dan
satuan ajar) pendidikan, dan (ii) dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembagalembaga pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi.
Materi pendidikan dapat dikembangkan bersifat khusus berupa mata pelajaran atau
mata kuliah Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah
menempatkan Pancasila dan UUD 1945 dalam proses belajar mengajar. Pendidikan
Pancasila dan UUD 1945 selama ini hanya dilihat dalam perspektif kurikulum berbasis
konten (content based curriculum) dan dengan orientasi pada hasil atau keluaran
(output oriented policy). Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 juga harus dilihat dan
bahkan terutama sebagai proses kegiatan belajar mengajar melalui mana nilai-nilai dan
prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dipraktikkan dalam kegiatan nyata. Meski
mata kuliah atau mata pelajarannya tidak ada, tetapi kegiatan belajar mengajar
dilakukan dalam rangka praktik penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsipprinsip yang terkandung dalam UUD 1945, maka pendidikan demikian tentu dapat
lebih diandalkan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 daripada
kegiatan pendidikan yang mengandalkan kurikulum secara kuantitatif. Dengan
demikian, nilai-nilai pendidikan Pancasila dan UUD 1945 haruslah tercermin dalam:
1. Kurikulum pendidikan dan materi satuan ajar atau materi satuan acara
perkuliahan;
2. Kebijakan kegiatan belajar mengajar yang mempraktikkan dan menerapkan nilainilai luhur Pancasila dan UUD 1945.
3. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus pula dicontohkan dalam
teladan perilaku para guru, pengurus sekolah, dosen, pimpinan perguruan tinggi,
dan semua pihak yang mempunyai kedudukan menentukan atau lebih
menentukan, sehingga orang lain dapat belajar mengenai bagaimana nilai-nilai
luhur Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam perilaku nyata dalam kegiatan
praktik. (Asshiddiqie, 2011:12-13).
Pemikiran dan gagasan yang diungkapkan oleh beberapa kalangan terkait
dengan pentingnya peran Pendidikan untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila
dapat ditemukan jawabannya dalam naskah akademik yakni kurikulum 2013, tidak
terkecuali bidang mata pelajaran PPKn yang juga mengalami perubahan yang cukup
siginifikan sehingga dibutuhkan penelaan lebih jauh dalam menerjemahkan maksud
dan cara mengimpelementasikan dalam tahapan praktis. Ini juga harus menjadi tugas
dan kewajiban para pendidik, pemerhati dan penggiat PPKn sehingga tidak salah
kaprah dalam mengartikulasikan kurikulum tersebut.
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Berdasarkan draf Lampiran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik untuk jenjang SMP
maupun SMA, keluaran Puskurbuk 2012, muatan Pancasila dapat ditelusuri dari
rumusan-rumasan pada Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan penjabaran dari lebih
lanjut dari Kompetensi Inti (KI). Kemudian KI inilah yang mengorganisasikan KD
dalam 4 cakupan yakni KI (1) Sikap, KI (2) Sikap spiritual, KI (3) Sikap Sosial dan KI
(4) Keterampilan. Ini menunjukkan luaran yang diingkinkan oleh Kurikulum 2013
yakni warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sosial dan
emosional.
Lebih jauh, bila menulusuri draf metodologi pembelajaran dan penilaiaan
PPKn tahun 2012, maka empat pilar bangsa menjadi muatan materi yang memiliki
ruang lingkup Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dan Bhineka Tunggal Ika). Hal tersebut dapat dilihat dari substansi materi dalam
PPKn yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara, ideology dan pandangan hidup
bangsa, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia dan Bhineka
Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan dibalik keberagaman yang dimiliki oleh
Indonesia sebagai negara bangsa. (Winarno, 2013:4).
Untuk menjabarkan materi tersebut harus bermuara pada kompetensi
kewarganegaraan. Secara teoritis, civic competence bermuara pada tiga hal yakni civic
kenowlodge (pengetahuan), civic disposition (watak) dan civic skill (keterampilan)
(Branson, 1998). Jika disandingkan dengan konsep Bloom maka (1965) mencakup
tiga ranah yakni kognetif, apektif, dan psikomotorik. Dalam kurikulum 2013,
tampaknya ranah apektif dan psikomotorik mendapat temapat yang jauh lebih besar
dibandingkan dengan ranah kognetif itu sendiri yang pada kurikulum sebelumnya
justru mewarnai materi dan kompetensi yang harus dicapai.
Akan tetapi, keberhasilan pembelajaran PPKn tidak hanya tergantung pada
kemampuan pendidik dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran
saja, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan
metode yang tepat dalam proses pembelajaran PKn akan sangat membantu guru
maupun siswa untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan.
Berkaitan dengan hal tersebut, mestinya ada sejumlah pendekatan
pembelajaran yang dapat diterapakan dan dikembangkan. Pembelajaran PKn dapat
menerapkan pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning/andragogy).
Penerapannya lebih menekankan pada paradigma humanistik, dan pengalaman belajar
kontekstual (learning expriences and contextual) agar proses pembelajaran menjadi
menyenangkan, lebih bermakna, dialogis, partisipatif dan kreatif. Untuk mencapai
tujuan tersebut perlu digunakan strategi-strategi pembelajaran yang mampu
mendekatkan peserta didik pada realitas sosial, dimana peserta didik bisa menemukan
jati dirinya sebagai manusia yang sadar akan tanggungjawab individu dan sosial
(learning to be), terdorong untuk berbuat sesuatu (learning to do) dan dapat
membangun kehidupan bersama (learning to live together) (Rosyada dkk, 2004:22)
Meskipun adanya kurikulum PPKn 2013, guru sebagai hidden Currikulum
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam merivitalisasi nilaii-nilai Pancasila dalam
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proses pembelajaran di sekolah. Sebagai kurikulum yang baru, kemampuan duru
sebagai pedagok yang kreatif harus mampu mengeksplor dan mengartikulasikan
kemungkinan dan alternative yang dapat ditempuh dalam mengimpelemntasikan
kurikum PPKn 2013. Hal tesebut sebagaimana temuan Candra (2012) sebagai
grounded theory dalam bahwa ada beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus
dimiliki oleh guru dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran PPKn sebagai wahana
pendidikan multicultural dalam upaya membentuk karakter warga negara yang
multicultural-Bhineka Tunggal Ika: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang
luas; (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman peserta didik; (c)
memfasilitasi peserta didik dalam ruang yang demokratis; (d) mampu berkolaborasi
dengan pihak mana pun dalam rangka pengembangan materi dan strategi
pembelajaran (e) menguasai berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang
mampu megintegrasikan berbagai perbedaan peserta didik, (f) mampu menjadikan
lingkungan budaya menjadi sumber belajar, (g) mampu menjadi role mode sebagai
warga negara mulitkultural, dan (h) mampu sebagai hidden curriculum dalam
pembelajaran. (Candra, 2012: 297). (adaptasi dari temuan penelitian tersebut).
Berbagai kompetensi guru yang ditunjukkan di atas, menjadi penting dalam
menghadapi kurikulum PPKn 2013, yang masih membutuhkan waktu dan tenaga serta
pemikiran dalam menangkap substansi untuk dipraktekkan dalam proses pembelajaran.
Dibutuhkan kemampuan pedagok (guru/dosen) sebagai role mode dalam
mendesiminasikan nilai-nilai Pancasila sebagai (nurturant effects) sebagai “hidden
curriculum” yang selama lebih banyak menekankan justru menekan pada dampak
instruksional (instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi (content
matery) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja
Simpulan
Upaya untuk melakukan revitalisai nilai-nilai Pancasila dalam bidang
Pendidikan merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan karakter bangsa
yang berbhineka tunggal ika. PPKn sebagai mata pelajaran dan juga merupakan salah
satu bidang kajian yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam membentuk good
and smart citizen. Dimana misi suci (mission sacre) dari PPKn itu sendiri yakni
membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Adanya kurikulum PPKn 2013 menuntut
perlunya penghayatan baru kita terhadap PPKN sebagai suatu konsep keilmuan,
instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat
menumbuhkan “civic intelligence” dan “civic participation” serta “civic responsibility”
sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia yang mampu mengembangkan rasa
nasionalisme yang tinggi yakni manusia Pancasilais.
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IMUNISASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PADA SISWA SD MEMBENTUK KARAKTER BANGSA
Oleh,
Prayitno2
Abstrak
Pancasila sebagai satu-satunya pilihan ideologi bangsa Indonesia yang tak dapat
tergantikan dan memiliki gaya grafitasi yang selalu menarik dan melekat dalam bidang
kejiwaan bangsa Indonesia, sehingga menjadi simphoni yang apik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia
sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, secara filosofis, sosiopolitis dan psikopedagogis merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan
kewarganegaraan. Pendidikan karakter perlu diberikan kepada siswa sekolah dasar
sesuai dengan pola pikirnya bukan sesuai dengan pola pikir orang dewasa. Pola pikir
seusia siswa sekolah dasar sangat unik dan bersifat kontektual.
Kata Kuci: PPKn, Pendidikan Karakter, Siswa , Kurikulum 2013

Oh... manakala mentari tua lelah berpijar
Oh... manakala bulan nan genit enggan tersenyum
Berkerut-kerut tiada berseri...
Tersendat-sendat merayap dalam kegelapan
Hitan kini hitam nanti..
Gelap kini akankah berganti..
ReffDan kau lilin-lilin kecil sanggupkah kau mengganti?
Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya?
Dan kau lilin-lilin kecil sanggupkah kau berpijar?
Sanggupkah kau menyengat seisi dunia.
(LILIN-LILIN KECIL Cip. James F Sundah)

A. Pendahuluan
Seandainya di dalam rumah gelap apakah sebaiknya apa yang dilakukan?
Apakah berdiam diri menunggu sampai lampu menyala, atau menyalakan lilin sebagai
penerang? Seandainya tanaman pendidikan kita ini mulai layu, apakah membiarkan
sampai dia mati dengan sendirinya, ataukah menyirami dengan nutrisi baru sehingga
dia kembali bugar?
Sebatang pohon besar rindang menjuntai bermula dari keping lembaga yang
kecil. Gedung tinggi menjulang dibuat dari butiran pasir, kerikil yang kecil. Sungai
besar mengalir deras menghanyutkan bersunber dari mata air-mata air yang kecil. Api
berkobar-kobar membakar hutan, gedung, pasar berasal dari titik bara yang kecil.
Arjuna yang ganteng, Bima yang gagah, Gatutkaca satria pilih tanding dalam kisah
2

Prayitno adalah Guru SDN Tunjung 1 Kec. Burneh Kab. Bangkalan
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berasal dari setetes air hina yang dipupuk, disirami dengan budi luhur, kasih sayang
dan cinta yang abadi. Nyanyian Garuda di dadaku yang merdu menggemuruh abata
rubuh membakar nyala semangat pemaian sepak bola di stadion, keluar dari mulutmulut kecil di pinggir lapangan. Tidak pula terkecuali koruptor kelas kakap, teri,
nyamuk, penjahat kelas kambing bahkan sampai kelas ber-AC juga berasal dari anak
kecil bangsa ini yang salah asuh.
Bernalogi sebagaimana di atas, untuk mendapatkan hasil yang besar tentu
dimulai dari yang kecil, atau setidaknya untuk menggapai cita cinta yang besar tidak
boleh melupakan yang kecil, untuk menjadikan mayoritas tentu berasal dari yang
minoritas. Bila bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini ingin menjadi bangsa
yang besar berkarakter disegani di seantero jagad tidak boleh mengabaikan bahkan
menganaktirikan pendidikan karakter anak-anak kecil yaitu anak-anak usia sekolah
dasar, bukan kata “ah kamu anak kecil tahu apa, soal karakter itu urausan orang besar,
kamu tidak boleh ikut-ikut, kamu itu cukup sega kebruk surak”.
Pasal 3 Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), secara tegas menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan taqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Berwatak
setali tiga uang dengan berkarakter. Undang-Undang tersebut bermaksud agar
pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga
berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang
tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta
agama.
Pendidikan karakter merupakan bagian proses yang tiada henti dan tak
terpisahkan dari proses pembelajaran. Tiada henti artinya dilakukan sepanjang hayat
sepanjang keberadaan manusia masih eksis. Tak terpisahkan artinya selama manusia
belajar selama itu pula pendidikan karakter harus tetap berlangsung, karena manusia
akan selalu berkembang dan tumbuh dari generasi ke generasi. Dalam usaha
membentuk karakter anak sebagai modal dasar keluarga dan bangsa menjadi tanggung
jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan, dengan harapan hasil
pendidikan karakter dapat dinikmati oleh semua. Pendidikan karakter perlu diberikan
kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan pola pikirnya bukan sesuai dengan pola
pikir orang dewasa. Pola pikir seusia siswa sekolah dasar sangat unik dan bersifat
kontektual. Senada dengan itu pembudayaan nilai-moral (Hakam,2012:87) harus
dilakukan secara dini, dan usia SD merupakan periode kehidupan yang sangat penting
untuk pembinaan moral secara individual.
B. Perndidikan Pancasila
Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang terbantahkan lagi yang digali dari
akar budaya bangsa Indonesia sejak zaman dalam kandungan bumi pertiwi. Nilai luhur
ini harus terus ditanamkan kepada sanubari anak bangsa ini sampai dunia ini berakhir.
Pancasila sebagai satu-satunya pilihan ideologi bangsa Indonesia yang tak dapat
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tergantikan dan memiliki gaya grafitasi yang selalu menarik dan melekat dalam bidang
kejiwaan bangsa Indonesia, sehingga menjadi simphoni yang apik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Apabila ideologi itu diinginkan untuk mendapatkan daya perekatnya dalam
bidang kejiwaan, (Darmodiharjo, 1982:88) sehingga benar-benar merupakan suatu
keyakinan, ideologi itu harus pula terwujud dalam kebudayaan. Selanjutnya karena
kedudukannya dalam ruang lingkup politik dan budaya itu, dalam rangka
penerapannya perlu dipahami seperti sebagai berikut: 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa,
2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa, 3) Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa, 4) Pancasila sebagai dasar filsafat negara, 5) Pancasila sebagai ideologi negara,
6) Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, 7) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan
nasional, 8) Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa, dan 9)
Pancasila sebagai way of life.
C. Pendidikan Kewarganegaraan
Sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Winataputra, 2012:167-168) idealisme
pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab, secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis
merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya
secara khusus, seperti dapat dicermati pada penjelasan pasal 37 ayat (1) “Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam kontek itu (Winataputra, 2012:
168) pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan
atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut
perlunya penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu
konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada
gilirannya dapat menumbuhkan “civic intellegence” dan “civic participation” serta
“civic responsibility” sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia.
Karakter yang dikembangkan di Indonesia meliputi karakter yang meliputi:
Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa
Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komuniktif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli
Sosial, Tanggung-jawab. Pendidikan karakter perlu diberikan kepada siswa sekolah
dasar sesuai dengan pola pikirnya bukan sesuai dengan pola pikir orang dewasa. Pola
pikir seusia siswa sekolah dasar sangat unik dan bersifat kontektual. Perkembangan
berpikir sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, sifat-sifatnya yang suka
bermain dengan kesenangan mereka. Pengembangan dan pembinaan karakter harus
menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, disadari oleh guru sebagai tujuan
pendidikan, dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan
instruksional, serta dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan
peserta didik.
Berdasarkan penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada di dunia ini pada
dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membimbing para generasi muda
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untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku berbudi (Lickona, 2012: 7). Tujuan
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Mengembangkan potensi kalbu/nurani/
afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai
budaya dan karakter bangsa; Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik
yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang
religius; Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik;
Mengembangkan kemampuan peserta didik; dan Mengembangkan lingkungan
kehidupan sekolah, untuk itu guru sebagai pengemban dalam pembinaan karakter,
sudah selayaknya melaksanakan sesuai dengan pola pikirnya, sehingga pendidikan
yang diberikan dapat terserap dan terterapkan.
D. Pembelajaran Tematik
Masa usia anak sekolah dasar (6-12 tahun) merupakan masa perkembangan
yang penting dan fundamental bagi kesuksesan menghadapi tugas perkembangan
selanjutnya. Piaget, Vigotski, dan Bruner (dalam Kurniawan,2011; 71) menjelaskan
bahwa ciri-ciri belajarnya adalah sebagai berikut: a) secara alamiah memiliki rasa
ingin tahu yang kuat dan tertarik terhadap dunia sekitar yang ada di sekelilingnya, b)
senang barmain dan gembira, c) suka mengatur dirinya sendiri untuk menangani
berbagai hal, mengeksplorasi suatu situasi dan mencoba usaha-usaha baru, d)
memiliki perasaan dan dorongan untuk berprestasi dan tidak suka terhadap
ketidakpuasan dan kegagalan, e) melakukan belajar secara efektif ketika merasa puas
dengan situasi yang terjadi, dan f) belajar dengan cara bekerja, mengobservasi,
berinisiatif, mengajar anak temannya yang sebaya (Basset et.al; Sumantri dan
Permana, 1999). Dasim Budimansyah, dkk, (2010) paradigma pembelajaran di
Indonesia dewasa ini masih belum bergerak dari dominasi metode ceramah dan tanya
jawab dengan proses belajar mengajar yang cenderung monoton. Ada kesan kuat
bahwa para pendidik belum merasa melakukan tugasnya mengajar dengan sempurna,
jika pendidik tersebut belum berceramah di depan kelas. Selanjutnya Muchlas Suseno
(dalam Budimansyah, 2010) menyatakan sebagai berikut:
“selama ini banyak guru/pendidik yang tidak bisa menggunakan indera
dalam mengajar dikelas. Padahal, dalam proses belajar-mengajar
seharusnya guru/pendidik dan siswa secara aktif kolaboratif saling
berinteraksi melibatkan lima indera yaitu visual, auditory, kinestetik,
olfactory, dan gustatory (VAKOG). Selama ini banyak guru/pendidik
yang mengajar selalu monoton, artinya hanya memberikan bahasa
tubuhnya untuk menerangkan dengan jelas”
Dengan pemahaman tentang bagaimana proses belajar terjadi pada anak, maka
ini harus menjadi landasan bagi guru dalam melaksnakan proses pembelajaran yang
efektif. Tujuan proses pembelajaran adalah agar terjadi proses belajar pada siswa.
Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tingkat
pencapaian tujuan pembelajaran yang tinggi (Kurniawan, 2011: 72). Selanjutnya Deni
Kurniawan menerangakan bahwa proses pembelajaran yang efektif memiliki ciri-ciri
sebagai berikut : a) persentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap
Kegiatan Belajar Mengajar; b) rata-rata perilaku pengerjaan tugas yang tinggi diantara
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siswa; c) ketepatan antara kandungan materi pelajaran dengan kemampuan siswa
(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan; dan d) mengembangkan suasana belajar
yang akrab dan positif, mengembangkan struktur kelas yang mendukung proses
pembelajaran yang relevan dengan sifat belajar anak, tanpa mengabaikan suasana
belajar yang akrab dan positif (Soemarsono, 1988; Maryanto, 2011)
Pembelajaran terpadu: tematik adalah salah satu bentuk atau model dari
pembelajaran terpadu, yaitu model terjala (webbed). Yang pada intinya menekankan
pada pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh satu tema
(Kurniawan, 2011: 77). Keberhasilan penerapan model pembelajaran terpadu: tematik
itu sendiri, diantaranya sangat dipengaruhi oleh keterterapan prinsip-prinsip
pembelajaran terpadu: tematik itu sendiri. Taba (dalam Kurniawan, 2011: 77)
menjelaskan agar materi pelajaran bisa lebih dapat dimengerti dan bermakna sehingga
apa yang dipelajari bisa berintegrasi, menjadi bagian dari diri siswa itu sendiri.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pembentukan watak dan
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab, secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (mission
sacre), maka harus dapat memberikan penetrasi kepada seluruh mata pelajaran yang
ada di sekolah dasar. Penetrasian tersebut adalah melalui pembelajaran tematik sesuai
dengan kurikulum 2013 yang telah dirancang ini. Kurikulum dikembangkan
berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk
mengembangkan kompetensinya 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 serta bertanggung jawab. Sebagai
pendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik
disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik
serta tuntutan lingkungan.
E. Sisimpulan
Hasil yang besar tentu dimulai dari yang kecil, atau setidaknya untuk
menggapai cita cinta yang besar tidak boleh melupakan yang kecil, untuk menjadikan
mayoritas tentu berasal dari yang minoritas. Undang-Undang Sisdiknas
mengamantkan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas,
namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi
bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur
bangsa serta agama. Pendidikan karakter merupakan bagian proses yang tiada henti
dan tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Pancasila sebagai satu-satunya pilihan
ideologi bangsa Indonesia yang tak dapat tergantikan dan memiliki gaya grafitasi yang
selalu menarik dan melekat dalam bidang kejiwaan bangsa Indonesia, sehingga
menjadi simphoni yang apik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. idealisme
pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab, secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis
merupakan misi suci (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan
karakter perlu diberikan kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan pola pikirnya
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bukan sesuai dengan pola pikir orang dewasa. Pola pikir seusia siswa sekolah dasar
sangat unik dan bersifat kontektual. Masa usia anak sekolah dasar (6-12 tahun)
merupakan masa perkembangan yang penting dan fundamental bagi kesuksesan
menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Keberhasilan penerapan model
pembelajaran terpadu: tematik itu sendiri, diantaranya sangat dipengaruhi oleh
keterterapan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu: tematik itu sendiri. Taba (dalam
Kurniawan, 2011: 77) menjelaskan agar materi pelajaran bisa lebih dapat dimengerti
dan bermakna sehingga apa yang dipelajari bisa berintegrasi, menjadi bagian dari diri
siswa itu sendiri. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pembentukan
watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa
E. Rekomendasi
Gendang telah ditabuh, lampu-lampu telah dinyalakan, peperangan telah
dimulai. Maju tatu mundur ajur (maju luka-luka mundur hancur lebur) adalah sebuah
resiko peperangan. Bila negara ingin maju, berperanglah di medan laga, singsingkan
lengan, kepalkan tanganmu, tinjulah cengengnya dunia. Suatu peperangan pastilah ada
kendala dan korban. Demikian juga dengan dunia pendidikan. Namun bukan kendala
dan korban yang harus disesali, tetapi setrategi, senjata, radar, dan teropong apa yang
harus dianyari, dicas, ditambal dan diservis agar tidak terjebak pada lobang yang sama.
Guru sebagai tentara pendidikan tidak boleh alergi dengan pola peperangan
yang baru, tanpa meninggalkan pola lama (Baca: minset), mungkin pola lama sudah
terbaca kelemahan oleh lawan, maka ciptakan setrategi baru yang jitu tak terdeteksi
musuh (Baca: kegagalan). Kurikulum 2013 memang membalikkan kursi kenyamanan,
menuju kemapanan. Guru dan komandan (baca: Kepala sekolah) berani bergerak. Ini
menunjukkan awal yang baik dalam pelaksanaan kurikulum 2013 walaupun dengan
bertatih-tatih sempoyongan. Ketatihsempoyongan ini harus dipandu (baca:pelatihan)
dari samping, depan, belakang dan atas agar bisa tegak tegar berdiri. Itulah yang belum
maksimal yang dirasakan oleh pemain-pemainnya.
Memang disadari bahwa memulai itu lebih sulit dari pada melanjutkan. Tak
ada artinya tumpukan bahan bangunan yang menggunung tetap teronggok di pelataran
dari pada segerobak bahan bangunan yang sudah mulai digunakan dan terus mengalir
sedikit demi sedikit. Mungkin ada baiknya tulisan ini diakhiri dengan lagu ini.
Indonesia merah darahku putih tulangku
Bersatu dalam semangatmu
Indonesia debar jantungku getar nadiku
Berbaur dalam angan-anganmu
Kebyar-kebyar pelangi jingga
Indonesia nada laguku, syimponi perteguh
Selaras dengan syimponimu
Kebyar-kebyar pelangi jingga
Biar bumi bergoncang
Kau tetap Indonesia-ku
Andaikan matahari terbit dari barat
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Kaupun Indonesia-ku
Tak sebilah pedang yang tajam
Dapat palingkan daku darimu
Kusingsingkan lengan
Rawe-rawe rantas malang-malang tuntas denganmu wou..
Indonesia merah darahku putih tulangku
Bersatu dalam semangatmu
Indonesia debar jantungku getar nadiku
Berbaur dalam angan-anganmu
Kebyar-kebyar pelangi jingga
Indonesia nada laguku, syimponi perteguh
Selaras dengan syimponimu
Kebyar-kebyar pelangi jingga
(Kebyar-Kebyar Cipt. Gombloh)
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IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK MEMPERKOKOH
KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA:
PELUANG DAN TANTANGAN
Oleh,
Drs. Rahmat, M.Si3
Abstrak
Dilihat dari berbagai unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu
unsur yang memberikan kontribusi paling signifikan untuk mewujudkan proses
berkembangnya kualitas atau kompetensi potensi peserta didik. Kurikulum 2013
memuat Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual), kompetensi inti 2 ( sikap sosial),
kompetensi inti 3 (pengetahuan), dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Kompetensi
inti 1 dan 2 berkenaan dengan aspek sikap yang jika dianalisis merupakan karakter
yang sesuai dengan nilai Pancasila yang seyogianya dikembangkan sekolah seperti
karakter religius (agamis), jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif. Dengan demikian,
kurikulum 2013 jika diimplementasikan dengan taat asas sangat mendukung dan
memfasilitasi pengembangan karakter bangsa yang ber-Pancasila oleh semua mata
pelajaran pada setiap jenjang dan jenis persekolahan yang diarahkan pada
keseimbangan peningkatan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi
pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terintegrasi.
Kurikulum 2013 khususnya bagi mata pelajaran PPKn merupakan momentum dan
sekaligus perubahan regulasi kebijakan untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi nilainilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah, rumah dan lingkungan
masyarakat. Alasannya, dari nama (nomenklatur), dari isi (content) mata pelajaran
PPKn, dengan dimunculkannya KI1 dan KI2 serta KI3 dan KI4 maka Kompentensi
dasar yang berkenaan bahasan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 semakin
bertambah baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan.
Kata Kunci: PPKn, Karakter, Kurikulum 2013, Nilai Pancasila
A. Pendahuluan
Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengumandangkan perlunya membangun
karakter bangsa. Budimansyah (2009) menyebutkan bahwa secara historis dan sosiokultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and character
building) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang
dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaara Indonesia. Kata-kata mutiara yang
tertuang dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan seperti naskah
sumpah pemuda, proklamasi, pembukaan UUD 1945, serta yang tercermin dalam lagu
kebangsaan Indonesia Raya dan lagu perjuangan lainnya merupakan bukti yang tak
terbantahkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter merupakan
komitmen bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sepanjang hayat.
Membangun karakter merupakan proses yang kompleks dan memerlukan
waktu yang lama dan tidak pernah selesai. Oleh karena itu, membangun karakter
3

Drs. Rahmat, M.Si adalah Dosen Jurusan PKn FPIPS UPI

945

bangsa seyogianya melibatkan berbagai komponen bangsa dan berbagai jalur. Salah
jalur membangun karakter bangsa melalui implementasi kurikulum yang sekarang ini
sedang uji coba kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis
kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi
peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang
diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari
pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan
manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL.
Dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar
(KD). Kompetensi Inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi
dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang
harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.
Sedangkan Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik
untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk
SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.
B. KARAKTER YANG PERLU DIKEMBANGKAN SEKOLAH
Menurut pandangan Novak dalam Lickona (1992:75) karakter merupakan
campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius,
cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam
sejarah. Sedangkan Cronbach (1977) dalam Sapriya (2006) memandang bahwa
karakter sebagai satu aspek dari kepribadian terbentuk oleh kebiasaan (habits) dan
gagasan (ideas) yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Untuk membentuk karakter,
maka unsur-unsur keyakinan (beliefs), perasaan (feelings), dan tindakan (actions)
merupakan unsur-unsur yang saling terkait sehingga untuk mengubah karakter berarti
melakukan reorganisasi terhadap kepribadian. Prinsip –prinsip pembelajaran yang baik
tidak mungkin berjalan efektif apabila tidak dapat diintegrasikan dengan sistem
keyakinan diri sendiri, diri orang lain, dan diri masyarakat yang baik.
Pengertian yang lebih luas dipaparkan dalam desain induk pengembangan
karakter bangsa (2010:7) yang menjelaskan bahwa:
Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu Negara
kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan
dasar dan ideology Negara, konstitusi, haluan Negara, serta potensi kolektifnya
dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban.
Salah satu alasan mendasar yang melatari pentingnya pengembangan karakter
bangsa menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025
(2010: 1) yaitu secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya
mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila
pada masing-masing bagian dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertaqwa, jujur,
amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil
resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik
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b. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif,
ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif

c. Karakter yang bersumber dari olah raga antara lain: bersih, sehat, sportif, tangguh,
andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan
gigih
d. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain, kemanusiaan, saling
menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis,
peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga
mengunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.
Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas dalam tulisan ini,
karakter bangsa dimaknai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas,
cara pikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai nilai-nilai luhur yang bersumber dari
budaya bangsa Indonesia dengan dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam
rangka membina kepribadian generasi muda. Istilah “pembangunan karakter bangsa
“identik dengan istilah national character building yaitu suatu proses membina,
memperbaiki, dan mewarisi waragnegara dengan konsep, perilaku dan nilai luhur
budaya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga
mempribadi kedalam diri individu warganegara Indonesia (Sapriya, 2008: 206).
Pendidikan karakter dalam seting sekolah didefinisikan oleh Kesuma (2012:5)
sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku
anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah.
Definisi tersebut mengandung makna: 1) Pendidikan karakter merupakan pendidikan
yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua pelajaran; 2)
Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya
anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan
dikembangkan; 3) Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang
dirujuk sekolah (lembaga).
Pada saat ini hampir setiap sekolah sudah dan sedang berupaya menerapkan
pendidikan budaya dan karakter bangsa dengan pendekatan dan cara yang bervariasi.
Sekalipun sudah ada indikator keberhasilan pengembangan karakter dari Balitbang
Puskur (2010: 26-31) yang meliputi 18 karakter yang mesti diajarkan sekolah, namun
ada sekolah yang mengutamakan karakter tertentu seperti antara lain SMA Plus
Muthahhari Bandung yang mengutamakan karakter empati, SMAT Krida Nusantara
Bandung yang mengutamakan karakter disiplin dan SMK PP Roudlotul Mubtadin
Jepara yang mengutamakan karakter mandiri. Karakter-karakter tersebut dijadikan
sebagai karakter utama atau core character yang diharapkan karakter lainnya ikut
berkembang. Pemilihan karakter utama tersebut bisanya disesuaikan dengan visi dan
misi sekolah tersebut.
Fokus kajian pada bagian ini mengidentifikasi nilai moral atau karakter yang
semestinya diajarkan dan dibudayakan (pembiasaan) di sekolah. Para akhli pendidikan
nilai moral dan karakter seperti antara lain Lickona (1992), Borba (2001), Akin (1995),
dan Branson (1998) menemukan beberapa nilai moral (karakter) yang selayaknya
diajarkan di sekolah.
Lickona (1992: 70) menegaskan dua nilai moral dasar yang harus diajarkan di
sekolah yaitu sikap hormat dan bertanggungjawab. Menurut pemikiran Lickona,
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kedua nilai moral tersebut mewakili dasar moralitas utama yang berlaku secara
universal. Nilai-nilai rasa hormat dan tanggung jawab tersebut sangatlah diperlukan
untuk: (1) Pengembangan jiwa yang sehat, (2)
Kepedulian akan hubungan
interpersonal, (3) Sebuah masyarakat yang humanis dan demokratis, dan (4) Dunia
yang adil dan damai.
Sekalipun Lickona dalam bukunya Educating for Character banyak membahas
karakter sikap hormat dan tanggung jawab sebagai dasar moralitas utama yang harus
diajarkan di sekolah, namun menurutnya terdapat bentuk-bentuk nilai lain yang
sebaiknya diajarkan di sekolah seperti kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan,
disiplin diri, tolong menolong, peduli sesama, kerjasama, keberanian, dan sikap
demokratis. Nilai-nilai khusus tersebut merupakan bentuk perwujudan dari rasa hormat
dan atau tanggung jawab ataupun sebagai media pendukung untuk bersikap hormat dan
bertanggungjawab.
Selanjutnya Lickona (1992) menegaskan bahwa rasa hormat dan tanggung
jawab serta seluruh nilai lainnya yang berasal dari kedua nilai ini memberikan muatan
moral yang dapat dan harus diajarkan oleh sekolah dalam suasana demokrasi. Namun
sekolah memerlukan lebih dari sekedar daftar nilai. Sekolah memerlukan suatu konsep
karakter dan komitmen untuk mengembangkan konsep tersebut dalam diri para
siswanya.
Karakter hormat dan tanggung jawab saat ini dipandang penting untuk
dikembangkan sekolah karena umumnya perilaku siswa mengindikasikan kurang
menghargai terhadap orang yang lebih tua, kepada orang tua, dan kepada guru serta
kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya baik dalam konteks
sebagai anggota keluarga, warga sekolah maupun anggota masyarakat. Lickona (1992)
menjelaskan makna rasa hormat yang berarti menunjukkan penghargaan kita terhadap
harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita. Penghormatan dapat dibedakan
menjadi penghormatan terhadap diri sendiri, penghormatan terhadap orang lain, dan
penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan dan lingkungan.
Karakter kedua yaitu tanggung jawab (responsibility) yang diartikan oleh
Lickona sebagai “kemampuan untuk merespon atau menjawab.” Itu artinya, tanggung
jawab berorientasi terhadap orang lain, memberikan bentuk perhatian, dan secara aktif
memberikan respon terhadap apa yang mereka inginkan. Tanggung jawab menekankan
pada kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain. Tanggung jawab
dimaksudkan sebagai sikap saling membutuhkan, tidak mengabaikan orang lain yang
sedang dalam keadaan sulit (Lickona, 1992). Tanggung jawab juga berarti
melaksanakan sebuah pekerjaan atau kewajiban dengan sepenuh hati dan memberikan
yang terbaik.
Orang yang bertangung jawab merupakan orang yang melakukan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya baik sebagai mahluk pribadi maupun sebagai
mahluk sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup tanggung jawab meliputi: tanggung
jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung
jawab terhadap masyarakat (social responsibility), tanggung jawab terhadap
lingkungan, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya selain nilai sikap hormat dan
bertanggung jawab sebagai nilai moral dasar, diidentifikasi beberapa nilai khusus yang
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sebaiknya diajarkan sekolah yaitu kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin
diri, tolong menolong, peduli sesama, kerjasama, keberanian, dan sikap demokratis.
Jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, nilai nilai
khusus tersebut sangat relevan dan penting diajarkan di sekolah.
Dalam pendidikan karakter, Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga
komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing
atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral dan moral
action atau perbuatan bermoral yang secara visual keterkaitan ketiga komponen
karakter baik tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 1992: 53)
Dengan demikian, pendidikan karakter bukan saja membangun pengetahuan
tentang karakter yang baik, namun juga harus dilanjutkan dengan membentuk perasaan
dalam diri peserta didik agar memiliki kepekaan rasa terhadap hal-hal yang kurang
baik dan dapat mengimplementasikan karakter karakter yang baik tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, nilai-nilai yang dianggap perlu untuk dijadikan fokus
pendidikan karakter hasil deklarasi Aspen dihasilkan 6 nilai etik utama (core ethical
values) yaitu: a) dapat dipercaya (trustworthy) meliputi sifat jujur (honesty) dan
integritas (integrity); b) memperlakukan orang lain dengan hormat (treats people with
respect); c) bertanggung jawab (responsible); d) adil (fair); e) kasih sayang (caring); f)
warga negara yang baik (good citizen) (Megawangi, 2004:101).
Hampir sejalan dengan hasil deklarasi Aspen, Akin dkk (1995: 4) menjelaskan
enam pilar karakter yang harus dibelajarkan antara lain: a) Trustworthiness: worthy of
trust, honor and confidence; b) Respect: regard for dignity, worth and autonomy of all
persons (including self); c) Responsibility: acknowledgment and performance of duties
to other and self, d) Justice and fairness: making decision on appropriate factors:
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impartiality, avoidance of conflict of interest, e) Caring: regard for the well-being of
other, f) Civic virtue andcitizenship: recognition of and living up to social obligation.
Jika dibandingkan pendapat Lickona dengan hasil deklarasi Aspen dan
pendapat Akin, dkk ternyata karakter seperti dapat dipercaya/kejujuran, keadilan,
peduli sesama, kasih sayang, tolong menolong dan disiplin diri menurut hasil deklarasi
Aspen dan Akin merupakan nilai etik utama atau karakter utama, sedangkan menurut
Lickona karakter-karakter tersebut merupakan nilai khusus yang merupakan bentuk
dari rasa hormat dan atau tanggung jawab ataupun sebagai media pendukung untuk
bersikap hormat dan bertanggungjawab. Dengan demikian, karakter-karakter tersebut
(karakter utama dan bentuk khusus) diidentifikasi oleh Lickona, Deklarasi Aspen, dan
Akin sebagai karakter yang perlu diajarkan sekolah yang tentu saja penerapannya
disesuaikan budaya masyarakat lingkungan sekolah tersebut.
Nilai-nilai karakter yang diajarkan dan dibudayakan sekolah di Indonesia
seyogianya disesuaikan dengan keyakinan dan budaya bangsa Indonesia yang
berdasarkan falsapah Pancasila. Megawangi sebagai salah satu pencetus pendidikan
karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada
anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu: 1) Cinta Tuhan dan kebenaran (love
Allah, trust, reverence, loyalty), 2) Tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian
(responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness), 3) Amanah
(trustworthiness, reliability, honesty), 4) Hormat dan santun (respect, courtessy,
obedience), 5) Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (love, compassion, caring,
empathy, generousity, moderation, cooperation), 6) Percaya diri, kreatif, dan pantang
menyerah (confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage,
determination and enthusiasm), 7) Keadilan dan kepemimpinan (justice, fairness,
mercy, leadership), 8) Baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty),
9) Toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity).
Dalam konteks membangun kecerdasan moral, Borba (2001) menyatakan
terdapat tujuh kebajikan utama agar anak bermoral tinggi. Nilai yang utama (The 1st
Essential Virtue) dari tujuh nilai yang dikemukakan oleh Borba adalah empati, hati
nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Kecerdasan
moral adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki
keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga
orang bersikap benar dan terhormat.
Dalam pandangan Borba, dari ketujuh kebajikan utama tersebut terdapat tiga
kebajikan yang merupakan inti moral yaitu empati, hati nurani dan kontrol diri.
Sedangkan empat kebajikan lainnya yaitu rasa hormat, kebaikan hati, toleransi dan
keadilan merupakan kebajikan tambahan dari ketiga inti moral. Empati merupakan inti
emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Kebajikan ini
membuatnya menjadi peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain,
mendorongnya menolong orang yang kesusahan atau kesakitan, serta menuntunnya
memperlakukan orang dengan kasih sayang. Inti moral yang kedua yaitu hati Nurani,
adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar dari pada jalan yang
salah serta tetap berada dijalur yang bermoral; membuat dirinya bersalah ketika
menyimpang dari jalur yang semestinya. Inti moral yang ketiga yaitu kontrol diri,
yang berperan membantu anak menahan dorongan diri dalam dirinya dan berpikir
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sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang benar, dan kecil kemungkinan
mengambil tindakan yang akan menimbulkan akibat buruk.
Nilai-moral utama atau fundamental yang mesti diajarkan sekolah seperti
diungkapkan Lickona, Borba, dan hasil deklarasi Aspen dimungkinkan bisa relevan
sepanjang jaman dan bersifat universal. Namun nilai-nilai praksis dan opersional
kehidupan yang mesti diajarkan sekolah dari waktu ke waktu bisa berubah sesuai
dengan falsapah bangsa, tuntutan jaman dan kondisi sosial budaya masyarakat
bersangkutan. Kesuma dkk (2012:12) misalnya mengidentifikasi nilai-nilai yang
dianggap penting dalam kehidupan manusia saat ini yang dikelompokan menjadi nilai
yang terkait dengan diri sendiri, nilai yang terkait dengan orang/makhluk lain, dan nilai
yang terkait dengan ketuhanan.
Nilai-moral atau karakter yang dikembangkan dan diajarkan sekolah tidak
terlepas dari palsafah bangsa, norma kehidupan dan budaya bangsa yang biasanya
dijadikan sumber dan juga rujukan dalam pengembangan karakter bangsa. Dalam
kaitan dengan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa, Balitbang Puskur
(2010) mengidentifikasi nilai-nilai yang dikembangkan dalam pengembangan
pendidikan budaya dan karakter bangsa bersumber dari 1) agama, 2) Pancasila, 3)
budaya, dan 4) tujuan pendidikan nasional.
Secara terperinci Balitbang Puskur (2010: 26-31) telah menyusun tabel
indikator keberhasilan pengembangan karakter yang meliputi 18 nilai yaitu religius,
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/Komuniktif,
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
C. Peran Kurikulum 2013 dalam pengembangan karakter Berbasis Pancasila
Salah satu komponen penting yang berperan dalam membina karakter bangsa
adalah pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan. Artinya, sekolah (melalui
berbagai mata pelajaran) memiliki peran dan sekaligus tanggung jawab dalam
membina karakter bangsa. Secara khusus, mata pelajaran PPKn memiliki peran
strategis dan tanggung jawab yang amat berat sebagai pendidikan karakter bangsa.
Mata pelajaran PKn memiliki visi yaitu terwujudnya suatu mata pelajaran yang
berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building) dan
pemberdayaan warga negara. Visi mata pelajaran PKn tersebut sejalan dengan fungsi
pendidikan nasional Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam UU RI nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa bahwa: Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
(Pasal 3).
Dalam konteks pendidikan karakter bagi siswa, sekolah memiliki fungsi dan
berperan penting dalam menyeleksi nilai moral, menguatkan nilai moral yang baik
pada siswa, dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan perilaku siswa yang kurang baik.
Oleh karena itu, salah satu cara yang cukup efektif untuk meredam terjadinya
penurunan kualitas moral siswa adalah melaksanakan pendidikan budaya dan karakter
bangsa secara terencana, terintegrasi, terkordinasi, dan berkesinambungan melalui jalur
pendidikan khususnya persekolahan.
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Karakter bangsa Indonesia yang dikembangkan khususnya melalui jalur
pendidikan harus mengacu dan berlandaskan empat pilar kebangsaan yaitu falsafah
Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberagaman yang berprinsip
Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Oleh karena itu, pengembangan
karakter bangsa Indonesia memiliki kekhasan yaitu karakter yang ber-Ketuhanan Yang
Maha esa, berperikemanusiaan, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, dan
berkeadilan sosial, yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Menurut William Bennett (1991) (Elmubarok, 2008:107) “sekolah mempunyai
peran yang amat penting dalam pendidikan karakter anak, terutama jika anak-anak
tidak mendapatkan pendidikan karakter di rumah”. Untuk itu, sekolah harus tetap
memberikan pendidikan karakter.
Dilihat dari berbagai unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah
satu unsur yang memberikan kontribusi paling signifikan untuk mewujudkan proses
berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa
kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan
sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas
yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2)
manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab (Kemendikbud: Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum
2013).
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis
kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi
peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang
diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari
pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan
manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL.
Dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD).
Kompetensi Inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus
dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.
Sedangkan Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik
untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk
SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.
Kompetensi Inti terbagi atas kompetensi inti 1 (sikap spiritual), kompetensi inti
2 ( sikap sosial), kompetensi inti 3 (pengetahuan), dan kompetensi inti 4
(keterampilan). Kompetensi inti 1 dan 2 berkenaan dengan aspek sikap yang jika
dianalisis merupakan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila yang seyogianya
dikembangkan sekolah seperti karakter religius (agamis), jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif. Dengan demikian, kurikulum 2013 jika diimplementasikan dengan taat asas
sangat mendukung dan memfasilitasi pengembangan karakter bangsa yang berPancasila oleh semua mata pelajaran pada setiap jenjang dan jenis persekolahan
Dalam konteksnya dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, kurikulum
2013 merupakan upaya nyata dan relevan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
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nasional seperti ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 20 tahun 2003 bahwa
pendidikan nasional bertujuan 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 serta bertanggung jawab. Hal ini mengandung makna bahwa sistem
pendidikan nasional sudah mewadahi rambu rambu pendidikan karakter.
Karakter peserta didik dalam tujuan pendidikan nasional tersebut berpotensi
untuk dapat dikembangkan dengan berlakunya kurikulum 2013 yang diarahkan pada
keseimbangan peningkatan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi
pengetahuan, keterampilan dan sikap secara terintegrasi yang dikembangkan oleh
setiap mata pelajaran (bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PPKn dan
Pendidikan Agama). Hal ini berbeda dengan KTSP tahun 2006 karena kompetensi
belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Dilihat dari pola pikir penyusunannya, kurikulum 2013 memiliki perbedaan dengan
kurikulum 2004 dan KTSP 2006 sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel Perubahan pola pikir pada Kurikulum 2013
No
1
2

3

4
5

KBK 2004

KTSP 2006

Kurikulum 2013

Standar Kompetensi Lulusan diturunkan
dari Standar Isi
Standar Isi dirumuskan berdasarkan
Tujuan Mata Pelajaran (Standar
Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran)
yang dirinci menjadi Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Mata Pelajaran
Pemisahan antara mata pelajaran
pembentuk sikap, pembentuk
keterampilan, dan pembentuk
pengetahuan
Kompetensi diturunkan dari mata
pelajaran
Mata pelajaran lepas satu dengan yang
lain, seperti sekumpulan mata pelajaran
terpisah

Standar Kompetensi Lulusan diturunkan
dari kebutuhan
Standar Isi diturunkan dari Standar
Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi
Inti yang bebas mata pelajaran

Semua mata pelajaran harus berkontribusi
terhadap pembentukan sikap, keterampilan,
dan pengetahuan,
Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi
yang ingin dicapai
Semua mata pelajaran diikat oleh
kompetensi inti (tiap kelas)

Sumber: Pedoman pelatihan implementasi Kurikulum 2013, Kemendikbud
Kurikulum 2013 khususnya bagi mata pelajaran PPKn merupakan momentum
dan sekaligus perubahan regulasi kebijakan untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi
nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah, rumah dan
lingkungan masyarakat. Alasannya, dari nama (nomenklatur) mata pelajaran berubah
dari PKn menjadi PPKn sehingga bertambah bahasan tentang Pancasila. Dari isi
(content) mata pelajaran PPKn, dengan dimunculkannya KI1 dan KI2 serta KI3 dan
KI4 maka Kompentensi dasar yang berkenaan bahasan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 semakin bertambah baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan.
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Dari segi pendekatan dan model pembelajaran, kurikulum 2013 menekankan
pada pendekatan saintifik dan model pembelajaran Problem based learning, discovery
learning, dan project based learning yang dilengkapi tayangan video jika diterapkan
dengan baik akan berpengaruh terhadap perilaku (karakter) siswa kearah yang positif.
Misalnya dengan penayangan video tentang penderitaan siswa/warga akibat Tsunami
di Aceh, sikap peduli atau empati siswa akan lebih mudah tumbuh dibandingkan
dengan jika guru hanya bercerita tentang peristiwa Tsunami di Aceh. Demikian pula
dari segi penilaian, kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik yang bukan hanya
menilai hasil test (pengetahuan kognitif), tetapi juga menilai proses pembelajaran dari
aspek kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleran, demokratis, dan sebagainya yang
mencerminkan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila perlu diwariskan kepada generasi muda supaya menjadi
karakter bangsa. Supaya nilai Pancasila dipahami dan dijadikan pedoman perilaku,
maka harus disosialisasikan dan diwariskan kepada generasi sekarang yang salah satu
caranya dengan pewarisan kepada peserta didik yang difasilitasi atau diwadahi melalui
kurikulum 2013.
Salah satu kebijakan dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran bukan hanya
menekankan pada isi dan hasil belajar tetapi juga proses pembelajaran, sehingga guru
dalam melakukan penilaian bukan hanya melihat hasil belajar (melalui test) tetapi juga
melihat proses pembelajaran. Selain itu, yang dikembangkan kurikulum 2013 bukan
hanya kompetensi pengetahuan tetapi juga kompetensi keterampilan dan sikap secara
terintegrasi yang kemudian ditunjang dengan pembelajaran dalam kelas dan dalam
proses kehidupan sehari-hari siswa di sekolah dan masyarakat.
Dengan demikian implementasi kurikulum 2013 yang jika dilaksanakan dengan
taat asas akan memperkuat pendidikan karakter yang tidak bisa hanya mengandalkan
content based kurikulum yang mengutamakan hasil tetapi juga mengutamakan proses
pembelajaran.
D. PELUANG DAN TANTANGAN MEMPERKOKOH KARAKTER
1. Peluang memperkokoh karakter
Upaya untuk mengembangkan karakter peserta didik sebenarnya sudah
dilakukan oleh pemerintah sebelum berlakunya kurikulum 2013. Menurut Desain
induk pembangunan karakter bangsa (2010), proses pendidikan karakter dalam
konteks makro berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yaitu pilar pendidikan dalam
keluarga, pendidikan dalam satuan pendidikan, dan pendidikan dalam masyarakat.
Kemudian ditegaskan bahwa masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis
pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yakni intervensi dan
habituasi.
Sementara itu, secara mikro pendidikan karakter berpusat pada sekolah (satuan
pendidikan) secara holistik (the whole school reform), sehingga satuan pendidikan
merupakan sektor utama (leading sector) yang berupaya memanfaatkan dan
memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki,
menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di
satuan pendidikan (Budimansyah, 2010, dan Desain Induk pembangunan karakter
bangsa, 2010). Selanjutnya Desain induk pembangunan karakter bangsa menegaskan
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empat pilar pengembangan karakter bangsa di satuan pendidikan yaitu: 1) kegiatan
pembelajaran di kelas, 2) kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya
satuan pendidikan (school culture), 3) kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler,
dan 4) kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat.
Hampir sama dengan desain induk pembangunan karakter bangsa,
Balitbangpuskur (2010: 12) menegaskan bahwa “proses pengembangan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan
kurikuler dan ekstrakurikuler”. Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter dimaksud
dilakukan melalui jalur-jalur pembelajaran setiap mata pelajaran, pengembangan diri, dan
budaya sekolah.
Dalam upaya mengimplementasikan kurikulum 2013 termasuk di dalamnya
melaksanakan pendidikan karakter baik melalui intervensi maupun habituasi,
pemerintah melakukan berbagai pelatihan secara bertahap yaitu Pelatihan Tingkat
Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan terdapat
7 jenis pelatihan, yakni: Pelatihan Instruktur Nasional, Pelatihan Guru Inti, Pelatihan
Kepala Sekolah Inti, Pelatihan Pengawas Inti, Pelatihan Guru Kelas/ Mapel, Pelatihan
Kepala sekolah, dan Pelatihan Pengawas.
Secara skematik, tahap pelatihan dapat dilihat pada diagram berikut.
Narasumber: Narasumber Nasional
PELATIHAN INSTRUKTUR
NASIONAL
Peserta: Instruktur Nasional

Narasumber: Instruktur Nasional

Narasumber: Instruktur Nasional

Narasumber: Instruktur Nasional

PELATIHAN GURU INTI

PELATIHAN KEPALA SEKOLAH INTI

PELATIHAN PENGAWAS INTI

Peserta: Guru Inti

Peserta: Kepala Sekolah Inti

Peserta: Pengawas Inti

Narasumber: Guru Inti

Narasumber: Kepala Sekolah Inti

Narasumber: Pengawas Inti

PELATIHAN GURU KELAS/MAPEL

PELATIHAN KEPALA SEKOLAH

PELATIHAN PENGAWAS

Peserta: Guru Kelas/Mapel/BK

Peserta: Kepala Sekolah

Peserta: Pengawas

Sumber: Modul Pelatihan implementasi kurikulum 3013
Berbagai jenis dan tahapan pelatihan tersebut merupakan upaya pemerintah
untuk melaksanakan kurikulum 2013 dan hal ini berdampak sebagai peluang bagi guru
khususnya guru kelas/guru mata pelajaran untuk mengembangkan karakter siswa
melalui mata pelajaran yang diampunya. Melalui pelatihan tersebut, perolehan
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum
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2013 merupakan modal dan bekal bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran
sesuai dengan prinsip-prinsip dan rambu-rambu implementasi kurikulum 2013
termasuk dalam mengembangkan karakter siswa.
Kurikulum 2013 yang mengusung SKL domain sikap, pengetahuan dan
keterampilan serta kompetensi inti yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan, dan keterampilan mengandung muatan dan pesan untuk mengembangkan
dan memperkokoh karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, peluang
guru dan siswa untuk mengembangkan karakter siswa sangat memadai diwadahi dan
difasilitasi oleh kurikulum 2013. Upaya untuk mengembangkan dan memperkokoh
karakter tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik (melalui kegiatan
Observing (mengamati), Questioning (menanya), Associating (menalar),
Experimenting (mencoba) dan Networking (membentuk Jejaring)), melalui penerapan
model pembelajaran PBL, Dicovery, dan Project, dan melalui penilaian autentik.
Melalui pendekatan saintifik dan model-model pembelajarkan yang dianjurkan
kurikulum 2013 sangat memungkinkan berkembangnya karakter baik peserta didik.
Selain itu, peluang mengembangkan karakter siswa dapat dimanfaatkan dengan
baik dengan adanya kebijakan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran setiap mata
pelajaran wajib mengembangkan tiga kompetensi peserta didik yaitu pengetahuan,
keterampilan dan sikap secara terintegrasi. Dengan demikian, bagi guru PPKn ketika
membahas materi demokrasi, pembelajaran diarahkan pada kompetensi peserta didik
untuk tahu /memahami demokrasi, bersikap demokratis, dan terampil atau berperilaku
demokratis.
Melalui berbagai peluang tersebut, upaya pengembangan karakter sangat
terbuka baik dari sisi content maupun proses. Peluang tersebut akan menjadi
keuntungan dan kenyataan jika kemendikbud, dinas pendidikan, sekolah dan guru
memiliki komitmen dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan
penuh tanggung jawab.
2. Tantangan memperkokoh karakter
Sesuatu yang baik akan selalu menemui halangan, begitu pula dengan
pembentukan karakter. Sapriya (2007: 12) menyebutkan bahwa sedikitnya ada dua
tantangan yang cukup berat untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter di
Indonesia. Pertama, tantangan historis, ialah kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang
memiliki latar belakang kehidupan masyarakat yang bersistem kerajaan dan penjajahan
(colonialism, imperialism). Suatu proses mengubah cara berpikir, bersikap dan
berperilaku dari budaya masyarakat yang telah lama berkehidupan secara feodalistis ke
masyarakat demokratis bukan hal yang mudah. Kedua, mempertahankan dan atau
memelihara budaya masyarakat dan warga negara yang sedang belajar menjalankan
kehidupan demokratis agar secara berkesinambungan ditransformasikan kepada
generasi berikutnya.
Proses pengembangan karakter kepada peserta didik memerlukan waktu yang
lama, kesabaran, secara terus menerus dan menyentuh berbagai domain sebagaimana
ditegaskan Buchori (2007) bahwa pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke
pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan
nilai secara nyata. Menurutnya, untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang
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amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat
kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut Conatio, dan langkah untuk
membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif.
Sekolah yang mengemban misi pendidikan karakter dalam pelaksanaannya tentu
tidaklah berjalan mudah mengingat berbagai faktor yang turut mempengaruhi seperti
guru, siswa, media pembelajaran, materi pembelajaran, ketersediaan prasarana dan sarana,
suasana lingkungan, kondisi sosial politik masyarakat, dan sebagainya.
Dalam konteks implementasi Kurikulum 2013 selain membuka peluang untuk
mengembangkan dan memperkokoh karakter peserta didik, juga memunculkan tantangan
yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Tantangan tersebut
bisa bersumber dari kelembagaan, guru, peserta didik dan orang tua peserta didik.
Tantangan yang berkaitan atau bersangkut paut dengan kelembagaan dapat
digolongkan sebagai tantangan internal dalam implemenentasi kurikulum 2013. Dalam
modul pedoman implementasi kurikulum 2013, tantangan internal dimaksud antara lain
terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu
kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar pengelolaan,
standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan.
Dari 8 standar tersebut ada dua standar yang menarik perhatian penulis jika
dikaitkan dengan penggunaan pendekatan pemberlajaran saintifik, penggunaan model
pembelajaran dan pelaksanaan penilaian otentik yaitu standar sarana dan prasarana dan
standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana dalam arti
ketersediaan sarana prasarana pembelajaran merupakan tantangan dalam implementasi
kurikulum 2013. Ketersediaan proyektor dan media pembelajaran lainnya sangat
dibutuhkan dalam kegiatan mengamati (video, animasi, gambar) pada pembelajaran yang
menggunakan pendekatan saintifik. Pada beberapa kesempatan kegiatan pelatihan,
tayangan animasi dan video pelanggaran hukum, pelanggaran HAM dan lain-lain sangat
menarik perhatian peserta pelatihan. Hal ini merupakan tantangan karena masih banyak
sekolah yang belum memiliki proyektor atau sudah memiliki tetapi tidak mencukupi
sehingga video dan animasi yang penting untuk mengembangkan karakter siswa tidak
pernah ditayangkan.
Tantangan lainnya berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik (guru) yang
memahami dengan benar dan mahir menggunakan berbagai model pembelajaran,
pendekatan saintifik dan mengelola penilaian otentik. Selain itu terdapat beberapa
masalah yang dihadapi guru sebagai tantangan dalam implementasi kurikulum 2013
antara lain:
a. masih banyak guru yang hanya mampu mengembangkan KI3 dan KI4 sementara
KI1 dan KI2 tidak menjadi target sasaran dari pembelajaran sekalipun tidak
langsung.
b. Masih ada guru yang belum mampu dan mahir merumuskan indikator dan tujuan
pembelajaran yang diturunkan dari KI4 (keterampilan).
c. Belum mampu mengembangkan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian) yang menyangkut
yang mencakup komptentensi Pengetahuan,
Keterampilan, dan Sikap secara terintegrasi.
d. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik masih banyak guru
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yang belum mampu menggiring/memotivasi anak untuk menanya sehingga langkah
pendekatan tersebut belum berjalan dengan baik. Saat ini banyak guru yang terampil
bertanya tapi tidak mampu memotivasi peserta didik untuk menanya.
e. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 bukan hanya di ruang kelas tetapi di sekolah
dan di lingkungan rumah dan masyarakat. Bagi guru yang mengajar dengan jumlah
kelas yang banyak (untuk mencapai target 24 jam/minggu) masih sulit waktu untuk
menjalin kerjasama dan kordinasi dengan orang tua dalam membina karakter peserta
didik.
Tantangan lain berkaitan dengan kelembagaan bersumber dari Pemerintah
kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru
dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait. Dari
pantauan selama PLPG, sosialisasi atau informasi tentang kurikulum 2013 dalam waktu
10 hari tidak mencukupi untuk melatih guru memahami dan mampu mempraktekan
tuntunan kurikum 2013. Sudah selayaknya pemerintah kabupaten/kota menindaklajuti
kegiatan bagi peserta yang telah mengikuti PLPG dengan melakukan pendampingan dari
LPTK atau lembaga penjaminan mutu pendidikan.
Tantangan yang bersumber dari peserta didik berkaitan dengan kebiasaan
siswa sebagai pendengar dan belajar secara individual masih dirasakan lebih-lebih di
sekolah pedesaan. Artinya perubahan pola pikir (mindset) pembelajaran yang
diharapkan kurikulum 2013 masih mengalami hambatan yang perlu dicari solusi
terutama berkenaan dengan kemampuan inovasi dan kreativitas guru dalam meramu
model pembelajaran. Demikian pula kemampuan
menyampaikan pertanyaan
(menanya) setelah melakukan pengamatan masih menjadi kendala implementasi
kurikulum 2013 yang bersumber dari peserta didik.
Pengembangan karakter siswa bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi
merupakan tanggung jawab bersama sekolah, keluarga dan masyarakat. Masalah yang
dihadapi sebagian sekolah atau guru berkenaan dengan intensitas jalinan kerjasama dan
kordinasi ketiga lingkungan kehidupan tersebut. Perlunya membina kerjasama dengan
orang tua karena pembentukan pribadi anak (termasuk karakter) tidak terlepas dan
sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam mendidik anaknya. Jika orang tua
memberikan pendidikan (khususnya akhlak/budi pekerti) dengan baik, cenderung anak
akan berperilaku baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Lickona
(1992:45) memandang bahwa “keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang
paling utama dan guru pertama pendidikan moral bagi anak-anak. Selain itu, orang tua
jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anakanak”.
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MENSUKSESKAN KURUKULUM 2013 MELALUI STRATEGI
PEMBELAJARAN KREATIF PRODUKTIF
Oleh,
Dr. M Syahri., M.Si4
Abstrak
Kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berpusat pada siswa, khususnya dalam
meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. Guru sebagai togak utama dalam
mensukseskan kurikulum 2013 ini harus dapat membuat suatu strategi pembelajaran
yang kreatif produktif yang memuat karakteristik kurikulum 2013 ini. Strategi
pembelajaran kreatif produktif berbasis student center learning, guru hanya sebagi
fasilitator semata serta pembelajarannyapun sangat menyenangkan.
Kata Kunci: Kreatif Produktif, Kurikulum, Strategi Pembelajaran
PENDAHULUAN
Strategi pembelajaran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah
dapat dijadikan wahana pengembangan sarana sumber belajar dalam upaya
peningkatan kompetensi kewarganegaraan. Namun hingga saat ini setelah belajar
Pendidikan Kewarganegaraan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan tinggi
dampaknya masih belum signifikan untuk meningkatkan kompetensi Kewarganegaraan
Kurikulum 2006 merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang
kemunculannya seiring dengan semangat reformasi pendidikan (Sanjaya, 2005:65).
1. Secara lebih teperinci karakter kurikulum 2013 meliputi Mewujudkan pendidikan
berkarakter
Pendidkan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum
pendidikan sebelumnya. Dimana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana
mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral dan
mmemiliki budi pekerti yang baik. Namun pada implementasi kkurikulum ini
masih terdapat berbagai kekuragan sehingga menuaiberbagai kritik. sehingga
kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan
yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Menciptakan Pendidikan Berwawasan Lokal
Wawasan lokal merupakan satu hal yang sangat penting. NAmun pada kenyataan
yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seaan terabaikan dan tergerus
oleh tingginya pengaruh buudaya modern. Budaya yang cenderung membawa
masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensi yang
dimilikinya dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendoronggg bagaimana penanaman
budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan
dalam konsep sintem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih
mengentalkan budaya lokal yang selamaa ini dilupakan dan seakan diacuhkan.
Olehnya itu dengan sistem pendidkan kurikulum 2013 diharapkan pilar budaya
lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi dalam kehidupan
4
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bermasyarakat. Dihrapkan budaya lokal dapat menjadi ciri penting dan menjadi
raja di negeri sendiri dan tidak punah ditelan zaman.
3. Menciptakan
Pendidikan
yang
ceria
dan
Bersahabat
Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran. Tetapi pada dasarnya
pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri.
Olehnya itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013
nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik
restasi akademik maupun non akademik. Maka dengan begitu pada kurikulum
2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat,
menarik dan berkompeten. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh
potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksploitasi secara cepat
dan tepat.
4. Itulah beberapa ciri-ciri dan karakteristik kurikulum 2013 yang akan diterapkan
nantinya. Masih banyak karakteristik dan ciri-ciri pokok kurikulum 2013 yang
akan kita perdalam pada postingan selanjutnya. Intinya Kurikulum 2013 lebih
menekankan keaktifan siswa seperti pada sistem pendidikan sebelumnya yaitu
kurikulum dengan metode CBSA (cara belajar siswa aktif) tapi dengan
menerapkan karateristik di atas. (Kemendikbud, 2013).
Keberhasilan kurikulum di sekolah menjadi acuan bagi guru sebagai ujung
tombak bagi implementasi sebuah kurikulum dalam proses pembelajaran di kelas pada
sekolah. Guru adalah sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya kemampuan
dan keahlian profesional utama yang harus dimiliki oleh para pendidik adalah
kemampuan bidang, pendidikan dan keguruan, khususnya terkait dengan strategi
pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk
mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda
(Reigeluth,1983; Degeng,1989 dalam Made Wena,2009;5). Salah satu strategi
pembelajaran ini menekankan pada media yang dipakai untuk menyampaikan
pembelajaran. Menurut Martin dan Briggs (1986) dalam Made Wena (2009;9), media
adalah semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan murid.
Kadang-kadang dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan komuikasi (Sanjaya,
2008: 162). Dalam sekolah media/sumber belajar yang biasa digunakan murid disebut
buku paket atau buku pegangan siswa.
Sumber belajar yang beraneka ragam disekitar kehidupan peserta didik, baik
yang didesain maupun non desain belum dimanfaatkan secara optimal dalam
pembelajaran. Sebagian besar guru kecenderugan dalam pembelajaran memanfaatkan
buku teks dan guru sebagai sumber belajar utama. Ungkapan ini diperkuat oleh
Parcepal dan Ellington (1984), bahwa dari sekian banyaknya sumber belajar hanya
buku teks yang banyak dimanfaatkan. Hal senada juga diperkuat oleh suatu hasil
penelitian para dosen IKIP Semarang mengenai kebutuhan informasi, yang
menyatakan bahwa banyak sumber belajar diperpustakaan yang belum dikenal dan
belum diketahui penggunaannya. Keadaan ini diperparah pemanfaatan buku sebagai
sumber belajar juga masih bergantung pada kehadiran guru, kalau guru tidak hadir
maka sumber belajar lain termasuk bukupun tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta
didik. Oleh karena itu kehadiran guru secara fisik mutlak diperlukan, disisi lain
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sebenarnya banyak sumber belajar disekitar kehidupan peserta didik yang dapat
dimanfaatkan untuk pembelajaran
Sumber belajar, hampir semua didominasi oleh guru sebagai sumber belajar
utama, keberadaan buku pegangan siswa hanya digunakan sebatas untuk sumber
latihan dan soal-soal ulangan. Jarang sekali guru memberikan tugas kelompok untuk
menggali terlibih dahulu konsep-konsep yang hendak diajarkan menggunakan atau
sumber lain selain buku seperti internet, sehingga pembelajaran lebih bersifat „teaching
center ketimbang „student center‟
Pernyataan tidak paham atau tidak mengerti, itu yang sering terdengar dari
ucapan murid, pada saat diminta oleh guru menjelaskan makna atau pengertian dari
suatu konsep yang tertulis di buku paket/buku pegangan mereka. Bahkan berdasarkan
hasil bincang-bincang dengan sesama guru Kewarganegaran dan guru mata pelajaran
lainpun terlontar pernyataan tentang sulitnya memahami konteks dari isi buku paket
atau buku pegangan kewarganegaraan murid. Mereka mengatakan, sekarang belajar
Kewarganegaraan sulit. Murid menyatakan sulit memahami konteks dari buku paket
atau buku pegangan mereka. Logikanya bila murid memahami kontek dari buku paket
atau buku pegangan kewarganegaraan mereka sulit, maka akan tidak mungkin guru
mengharapkan prestasi murid atau nilai hasil belajar kewarganegaraan murid akan
baik. Apabila hasil belajar itu tidak mamenuhi standar hasil belajar, maka tentu saja
kompetensi dari pelajaran itupun tak akan tercapai.
Proses belajar merupakan jalan yang harus ditempuh oleh seorang murid untuk
mengerti suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui atau diketahui tetapi belum
menyeluruh dalam suatu hal. Melalui belajar seseorang dapat meningkatkan kualitas
dan kemampuannya seperti yang dikemukakan sebelumnya. Apabila seseorang tidak
mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuannya, maka dapat
dikatakan bahwa orang itu belum mengalami proses belajar. Atau orang tersebut
mengalami kegagalan dalam belajar.
Proses pembelajaran di kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
guru, siswa, metode pembelajaran, kurikulum dan media pengajaran. Guru memegang
peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki kiat maupun seni
untuk memadukan antara bentuk pembelajaran dan media yang digunakan sehingga
mampu menciptakan proses pembelajaran yang harmonis. Seperti diungkapkan Gagne
(1985) dalam Made Wena (2009;10) bahwa pembelajaraan yang efektif harus
dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media
pembelajaran. Guru harus memiliki kiat maupun seni untuk memadukan antara bentuk
pembelajaran dan media yang digunakan sehingga mampu menciptakan proses
pembelajaran yang harmonis. Adanya interaksi positif antara antara media
pembelajaran dan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses pemahaman
siswa terhadap isi pembelajaran (Degeng;1989 dalam Made Wena, 2009:10).
Kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah, sering disebut „civic education‟
atau pendidikan kewarganegaraan. Menurut Mahoney (Soemantri, 1972:8 dalam
Dasim B&Karim S,2008:3) civic education ” merupakan suatu proses pendidikan yang
mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses
administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga Negara
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yang baik. Sementara pikiran yang lebih maju mengemukakan tentang civic education
yaitu,
“….reffers generally to the kinds of course work taking place within the
context of the formalized schooling structure” (Cogan, 1999 dalam Udin SW&
Dasim B,2007:10)
Dikatakan bahwa Civic education merupakan mata pelajaran dasar yang
dirancang untuk mempersipakan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan
peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Dalam hal ini Cogan
memposisikan Pendidikan Kewargaan sebagai „….the foundational course work in
school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in
their adult lives‟
Berdasarkan hal diatas buku-buku paket atau pegangan kewarganegaraan tentu
diharapkan mampu membantu murid untuk menjadi warga Negara sesuai dengan
amanah Undang-undang Pendidikan Nasional, yaitu; 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. Pendidikan
kewarganegaraan mengembangkan ini secara umum dengan menetapkan tiga
komponen kompetensi dalam acuan standar nasional, antara lain, pengetahuan
kewarganegaraa (civics knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civics skills), dan
watak kewarganegaraan (civic disposition). Untuk itu seyogianya buku paket atau buku
pegangan kewarganegaraan murid ini berorientas Undang-undang Pendidikan Nasional
yaitu UU No 20 tahin 2006 dan tiga komponen kompetensi dari kewarganegaraan.
Pembelajaran strategi kreatif produktif merupakan strategi yang dkembangkan
pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan dapat meningkatkan
kualitas proses belajar mengajar. Berbagai Strategi yang menjadi landasan strategi
pembelajaran kreatif produktif dikenal dengan strategi inkuiri, strategi pembelajaran
konstruktif, serta strategi pembelajaran kolaboratif dan kooperatif telah terbukti
meningkatkan kualiras pembelajaran.
Berdasarkan semua masalah yang diuraikan serta guna kajian yang lebih
dalam, maka perlu adanya sesuatu yang menerapkan suatu strategi pembelajaran
tertentu yang dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada materi pelajaran. Selain itu
juga perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengukur sikap dan upaya siswa dan guru
dalam pembelajaran khususnya sumber belajarnya.
PEMBAHASAN
Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan
berbagai cara seperti mengganti kurikulum, meningkatkan kualitas guru melalui
penataran-penataran atau melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, memberi
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya. Sesuai dengan UU no. 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 menyatakan bahwa;
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
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bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Dengan memperhatikan isi dari UU No. 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa
sebab kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu
sendiri. Jika seorang guru atau pendidik tidak berhasil mengembangkan potensi
peserta didik maka negara itu tidak akan maju, sebaliknya jika guru atau pendidik
berhasil mengembangkan potensi peserta didik, maka terciptalah manusia yang cerdas,
terampil, dan berkualitas. Sesuai dengan Depdiknas (2005 : 33) yang menyatakan
bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, suku
bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945”. Untuk mencapai tujuan ini peranan guru
sangat menentukan. Menurut Wina Sanjaya (2006 : 19), peran guru adalah: “Sebagai
sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, dan evaluator”.
Sebagai motivator guru harus mampu membangkitkan motivasi siswa agar aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik. Salah satu cara untuk
membangkitkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan mengganti
cara / model pembelajaran yang selama ini tidak diminati lagi oleh siswa, seperti
pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah dan tanya-jawab, model pembelajaran
ini membuat siswa jenuh dan tidak kreatif. Suasana belajar mengajar yang diharapkan
adalah menjadikan siswa sebagai subjek yang berupaya menggali sendiri, memecahkan
sendiri masalah-masalah dari suatu konsep yang dipelajari, sedangkan guru lebih
banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Situasi belajar yang diharapkan di
sini adalah siswa yang lebih banyak berperan (kreatif.
John J, Patrick (Quiqley, 2004: 4-7) dalam http://kreatif produktifblog.blogspot.com//2010/11/09
menuliskan
perkembangan
Pendidikan
Kewarganegaraan saat ini sebagai suatu kajian yang menampilkan dirinya sebagai:
1. Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan secara fungsional antara
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) ketrampilan dalam kehidupan
bermasyarakat. Pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksud menyangkut
prinsip-prinsip dan teori demokrasi, masyarakat serta perbandingan nilai anatar
Negara. Pemahaman ini mengarahkan peserta didik sebagai warga Negara untuk
memiliki pengetahuan dan ketrampilan warga Negara, yang kemudian didukung
oleh nilai kebajikan dalam masyarakat seperti; saling menghargai, kepribadian,
disiplin diri, toleransi, patriotism, dan tanggung jawab.
2. Pendidikan kewarganegaraan yang memiliki pola pembelajaran sistimatik
mengenal konsep-konsep utama. Konsep utama dalam pola pembelajaran
Pendidikan Kewargaengaraan menyangkut pemerintahan demokrasi dan hak
kewajiban warga Negara serta informasi tentang bentuk dan tugas lembaga
politik.
3. Pola pembelajaran dalam pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan melalui
upaya mengaplikasikan konsep-konsep utama dengan pendekatan analisis
berbagai kasus yang berkembnag dalam kehidupan bernegara.
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4. Pengembnagan ketrampilan dan kemampuan pederta didik sebagai warganegara
untuk aktif dalam membuat keputusan . studi kasus dan legal isu dijadikan
pendekatan untuk mendorong dan melatih peserta didik sebagai warga Negara
agar mampu membuat keputusan.
5. Pola pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan, agar peserta
didik dapat mempelajari dan kemudian membandingkan demokrasi antar Negara.
6. Pengembangan ketrampilan partisipatoris dan kebajikan warga Negara melalui
kegiatan-kegiatan belajar
7. Penggunaan buku sumber dan pemanfaatan berbagai sumber didalam proses
pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan.
8. Mempelajari secara aktif pengetahuan, ketrampilan dan kebajikan-kebajikan
warga Negara (civic virtue)
9. Menghubungkan antara isi dan proses dalam pembelajaran kewarganegaraan
dengan mensinergiskan pengetahuan, ketrampilan dan kebajikan-kebajikan warga
Negara secara fungsional.
Berdasarkan Sembilan kecendrungan Pendidikan Kewarganegaraan diatas,
diharapkan output dari pendidikan kewarganegaraan dapat menampilkan sosok
pengetahuan warga Negara yang integrative dari hasil sinergis pengetahuan,
ketrampilan dan civic virtue secara fungsional.
Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa jika peserta didik dapat berpikir
secara kritis, kreatif dan bertindak secara efektif, serta pandai dalam menjawab
berbagyaai isu-isu social kemasyarakatan, maka mereka harus dapat memahami
permasalahan , sumber isu, dan alternative jawaban terhadap isu tersebut. Semua ini
didasari oleh sosok pengetahuan warga Negara yang integrative.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah hendaknya
meningkatkan kemampuan yang lebih banyak, sehingga perlu dikembangkan yang
berlanjut sampai menghasilkan a body of civic knowledge yang dapat memenuhi
demokrasi dan civil society.
Untuk tercapainya output pendidikan kewarganegaraan diatas, maka didalam
kontek pembelajaran, ada beberapa indicator yang harus diperhatikan;
a. Menempatkan peserta didik sebagai subyek pembelajaran, bukan hanya semata
sebagai obyek. Peserta didik ditempatkan pada tingkat yang paling atas (students
as the centre of learning).
b. Membangun kreatifitas peserta didik, agar mereka dapat berperan aktif. Mereka
diajak ke dalam setting pembelajaran yang terdesain untuk melihat kemampuan
dan kompetensi secara individual, karena setiap siswa adalah berbeda (every child
is unique)
c. Menerapkan activity based-learning. Siswa aktif bekerja untuk mendapatkan
pengetahuan, menentukan konsep dan mengasaht ketrampilan, tanpa melupakan
nilai-nilai perilaku (attitudes)
d. Mngembangkan kemampuan memecahkan masalah (problem solver ) tanpa
meninggalkan sisi-sisi nilai kemanusiaan, berpikiran terbuka dan berwawasan
global (open and international minded)
e. Menerapkan inquiry based learning melalui setting/ riset sederhana
(Sumantri,1996)
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Strategi pembelajaran sesuai dengan pengembangan diatas diperkuat dengan
salah satu Model social/ Behavioral Moral development, bahwa „behavior yang
mantap‟ (Djahiri;1996:89). Pembelajaran akan terjadi kalau dilakukan dengan penuh
kesenangan dan kesukaan siswa. Para ahli Pendidikan Nilai mengangkat sejumlah hal
yang akan mampu menjadi kekuatan maenarik dan menyenangkan siswa dalam
melaksanakan kegiatan antara lain (Djahiri;1996:89):
1. Membina kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
2. Hal yang serupa “ deficit motivation” (Freud), yakni sesuatu yang amat
dibutuhkan namun „terkunci‟secara organisme.
3. Hal yang akan mencipkan kenikmatan dan keamanan diri.
4. Hal yang akan membina “a healthty growth of the self”
5. Model-model idolanya siswa
6. Peran-peran yang menjadi impian siswa
7. Keikutsertaan guru dalam kelompoknya
8. Reinforcement yang bersifat edukatif, direktif (Skinner)
Pengembangan Strategi Pembelajaran Kretaif-Produktif dengan tahap
pembelajaran strategi pembelajaran kreatif produktif , yaitu; orientasi, eksplorasi,
interpretasi, re-kreasi dan evaluasi (Depdiknas,2005). Merupakan inovasi dalam
pengembangan dalam strategi pembelajaran di dunia pendidikan khususnya
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Karena dengan inovasi yang signifikan
pembelajaran hanya menghasilkan lulusan yang tidak mandiri dan selalu tergantung
pada pihak lain.
Pada era global pendidikan diarahkan pada pendidikan pemberdayaan
manusia. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang memiliki visi
pemberdayaan warga Negara yang mampu memiliki sejumlah kompetensi (Civic
competence) dalam masyarakat demokratis untuk mewujudkan masyarakat Madani.
Dengan demikian strategi Pembelajaran kretaif produktif dapat digunakan sebagai
sebagai inovasi nasional bagi pencapaian dan peningkatan kualitas human resourses
bagi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara
berkelanjutan.
SIMPULAN
Seorang guru atau pendidik tidak berhasil mengembangkan potensi peserta
didik maka negara itu tidak akan maju, sebaliknya jika guru atau pendidik berhasil
mengembangkan potensi peserta didik, maka terciptalah manusia yang cerdas,
terampil, dan berkualitas. Guru sebagai motivator harus mampu membangkitkan
motivasi siswa agar aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah hendaknya
meningkatkan kemampuan yang lebih banyak, sehingga perlu dikembangkan yang
berlanjut samapai menghasilkan a body of civic knowledge yang dapat memenuhi
demokrasi dan civil society.
Pembelajaran dengan strategi kreatif produktif dalam pendidikan
Kewarganegaraan mampu mengembangan pendidikan pemberdayaan manusia dengan
memiliki sejumlah kompetensi (Civic competence) dalam masyarakat.
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URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI ALAM DEMOKRASI
Oleh : Budiono5
Abstrak
Kebijakan tentang pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan
mendesak untuk di implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena
pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik.
Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari
akar budayanya, karena itu pendidikan multikultural sangat relevan di praktekkan di
alam demokrasi seperti dewasa ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan
untuk membina siswa agar tidak kehilangan jati diri budayanya sendiri, sebab
pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi anak
didik kita. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan tentang
keberagaman, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan
nasional dan global, termasuk aspek kebudayaannya.
Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Multikulturalisme, Demokrasi, Siswa
Pendahuluan
A. Masyarakat Majemuk (Plural Societies)
Mempelajari tentang struktur masyarakat Indonesia secara garis besar dapat
dipahami oleh dua ciri pokok. Pertama : secara horizontal, ditandai kenyataan adanya
kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat
istiadat dan perbedaan kedaerahan. Kedua : secara vertikal, struktur masyarakat
Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan
lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1998:30). Perbedaan-perbedaan tersebut
tumbuh dan berkembang secara alamiah yang bisa dipahami dari beberapa sudut
pandang, baik secara sosiologis maupun antropologis serta pendekatan lain yang akan
memperkaya wawasan untuk memahami struktur masyarakat Indonesia secara
menyeluruh. Struktur masyarakat Indonesia yang bercirikan keberagaman baik secara
horizontal maupun secara vertikal tersebut oleh Furnivall disebut sebagai masyarakat
majemuk (plural societies) dia orang yang pertama kali memperkenalkan istilah itu
untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial
Hindia Belanda ( Nasikun, 1988:31).
Lebih jauh J.S Furnivall (dalam Setiadi, 2011:547-549) mengungkapkan
bahwa masyarakat majemuk dalam konsep dapat diidentifikasi menjadi empat kategori,
antara lain :
1. Masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang, artinya masyarakat majemuk
yang terdiri dari komunitas atau etnik yang mempunyai kekuatan kompetitif yang
kurang lebih seimbang. Dalam masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang
ditandai dengan tidak adanya suku yang dominan sehingga dalam masyarakat
terjadi kerjasama antar etnis yang harmonis dan stabil. Kondisi deemikian dapat
dicontohkan pada suku Jawa dan suku Sunda dimana kedua suku tersebut dapat
5

Budiono, Drs. M.Si. Dosen Jurusan Civics Hukum/PKn. FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang,
Mahasiswa Program Doktor Prodi PKn Sekolah Pascasarjana UPI Bandung.
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saling kerjasama dan tidak ada yang saling mendominasi. Pada kategori masyarakat
seimbang mudah terjadi integrasi sosial karena tidak ada dominasi diantara etnik
yang ada, tetapi juga tidak menutup kemungkinan rentan terhadap konflik antara
etnik karena keduanya memiliki kekuatan yang sama.
2. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, artinya masyarakat majemuk
yang terdiri dari komunitas etnis dengan kekuatan yang kompetitif yang tidak
seimbang, artinya ada salah satu kekuatan kompetitif lebih besar daripada kekuatan
kompetitif kelompok lainnya. Dalam masyarakat majemuk dengan mayoritas
dominan ditandai adanya suku yang besar dan memiliki pengaruh yang dominan
terhadap suku lain yang jumlahnya lebih kecil. Dominasi tersebut biasanya terlihat
pada dominasi bidang politik dan ekonomi terhadap kelompok suku lain yang
lebih kecil dan lebih lemah. Fenomena ini terjadi pada sebagian suku yang merasa
adanya ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap terjadinya kesenjangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Aceh, Papua dan
Maluku yang mengarah pada gerakan sparatis. Suku-sku tersebut dipicu adanya
image bahwa mereka merasa bukan bagian warga negara yang memiliki
kemerdekaan, artinya kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini dianggap lepas dari
penjajahan Belanda dan masuk penjajahan baru oleh suku Jawa yang mayoritas
dinegeri ini.
3. Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, artinya dalam kehidupan
masyarakat ini terdapat satu kelompok etnik minoritas, tetapi mereka memiliki
keunggulan kompetitif yang luas sehingga kekuatan kompetitifnya mendominasi
bidang-bidang kehidupan tertentu seperti politik dan ekonomi. Secara riil
masyarakat kategori seperti ini terjadi di zaman penjajahan Hindia Belanda yang
menguasai orang-orang Indonesia, sehingga orang pribumi menjadi warga negara
kelas tiga setelah golongan Eropa dan golongan Timur Asing (Cina). Kemajemukan
tersebut terjadi pada orang Belanda mereka datang hanya untuk bekerja dan
menguasai aspek politik dan ekonomi, sedang orang Cina, India dan Arab yang
kategori golongan Timur Asing mereka datang hanya semata-mata untuk
kepentingan ekonomi. Orang pribumi sebagai warga negara keels tiga mereka
hanya jadi pelayan dinegerinya sendiri, karena tidak memiliki kekuatan khususnya
di bidang politik maupun ekonomi semua aspek kehidupannya tergantung pada
kelompok minoritas orang Belanda.
4. Masyarakat majemuk dengan fragmentasi, artinya kehidupan masyarakat yang
terdiri atas sejumlah kelompok etnis, tetapi semuanya dalam jumlah yang kecil
sehingga tidak terdapat satu pun kelompok yang memiliki posisi yang dominan.
Kondisi masyarakat seperti ini biasanya rawan dengan terjadinya konflik karena
masing-masing etnis memiliki pengaruh yang seimbang, tetapi juga memiliki
potensi terjadinya konsolidasi sosial. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda
masing-masing kelompok etnis bekerja pada bidangnya masing-masing, orang
Belanda bekerja dibidang perkebunan dan pemerintahan, orang Cina bekerja
dibidang perdagangan dan orang pribumi memposisikan diri pada cara hidup
mereka sendiri. Stelah masa kemerdekaan perbedaan itu masih terasa pada masingmasing etnis, tetapi orang Belanda tidak termasuk dalam struktur kemajemukan
masyarakat Indonesia.
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Cliford Geertz (dalam Setiadi, 2011: 549) memberi batasan tentang masyarakat
majemuk Indonesia adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subsistem yang
kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, yang setiap subsistem terikat dalam ikatan-ikatan
yang bersifat primordial. Realitas masyarakat majemuk Indonesia yang disampaikan
oleh kedua ahli (Furnivall dan Cliford Geertz) tersebut memang suatu keniscayaan
yang harus diterima. Bangsa Indonesia harus mengakui dan memahami bahwa
kemajemukan bangas ini adalah suatu yang given, karunia Tuhan bukan karena faktor
bentukan manusia (Mahfud, 2013:79). Setelah pasca kemerdekaan dan seiring dengan
berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, perlu ada penjelasan lain untuk
melengkapi pembahasan tentang kemajemukan bangsa Indonesia dalam rangka untuk
memperkokoh integrasi nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam
terciptanya masyarakat multikultural Indonesia sebagaimana yang dikemukakan
Nasikun (1998:38-56) antara lain :
1. Keadaan Geografis, Indonesia negara kepulauan yang terbesar di dunia, lebih dari
17 000 pulau besar dan kecil yang terbentang diantara 95⁰ – 141⁰ BT, dan
6⁰ LU – 11⁰ LS, sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kemajemukan bangsa
ini. Wilayah kepulauan yang sangat luas didaerah tropis, masing-masing memiliki
potensi alam yang berbeda sehingga memiliki karakteristik yang berbeda pula bagi
penduduknya.
2. Perbedaan Iklim/cuaca dan struktur tanah, karena luasnya wilayah tiap pulau
memiliki iklim yang berbeda dan memiliki struktur tanah yang berbeda pula.
Karena perbedaan iklim dan struktur tanah tersebut berpengaruh terhadap pola
mata pencaharian penduduk sekaligus pola perilakunya. Wilayah Jawa dan Bali
merupakan daerah pertanian sawah yang memiliki curah hujan seimbang setiap
tahun, akan berbeda dengan wilayah luar Jawa dan Bali yang kebanyakan
pertanian ladang (perkebunan). Petani di Jawa dan Bali rata-rata hanya memiliki
luas sawah 0, 3 Ha, sementara petani di luar Jawa dan Bali memiliki ladang ratarata lebih dari 1 Ha. Meskipun petani di Jawa dan Bali luas tanahnya lebih sempit,
tetapi pertanian sawah memiliki ritme pola tanam yang lebih cepat sehingga lebih
banyak tenaga kerja yang diperlukan, dibanding dengan sistem pola pertanian
ladang.
3. Lokasi Geografis Indonesia yang terletak diantara dua samudra (Samudra Hindia
dan Samudra Pasifik) dan diantara dua benua (Australia dan Asia) merupakan
posisi silang dunia, arus pengaruh kebudayaan dari luar Nusantara lebih terbuka.
Masuknya pengaruh agama Hindu, Budha, Islam, Katholik, Protestan maupun
Kong Hucu bersama dengan lajunya dunia perdagangan waktu itu, sebagai bukti
bahwa agama-agama tersebut berasal dari luar Nusantara yang berpengaruh besar
terhadap terjadinya kemajemukan budaya dan agama di negeri ini.
4. Secara antropologis migrasi nenek moyang kiata dari semenanjung Indo Cina
sekitar 2000 tahun Sebelum Masehi, keadaan geografis semacam ini memaksa
mereka tinggal menetap yang terpisah-pisah. Kemajuan informasi dan transportasi
yang masih sangat sederhana berpengaruh terhadap isolasi geografis, serta kondisi
alam yang berbeda mengakibatkan penduduk tumbuh dan berkembang menurut
kondisi mereka masing-masing, hal inilah yang menjadikan tumbuh dan
berkembangnya kesukuan di kepulauan Nusantara ini, sebagaimana disebutkan

970

oleh Hildred Geertz ( dalam Nasikun : 1998:39) lebih dari 300 suku bangsa hidup
di negara Indonesia, merupakan bangsa besar yang majemuk/pluralistik.
B.

Masyarakat Multikultural
Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru. Sekitar tahun 1970
an gerakan multikultural muncul pertama kali di Canada, kemudian diikuti Amerika
Serikat, Australia, Inggris, Jerman dan lain-lainnya (Mahfud, 2013 : 99). Konsep
multikuluralisme disini tidak sama dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau
kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk (plural societies)
sebagaimana yang dikemukakan oleh Furnivall. Konsep masyarakat majemuk
merupakan pemaknaan keanekaragaman yang sudah given bersifat natur bukan faktor
bentukan manusia, sedang konsep masayarakat multikultur diartikan keadaan
masyarakat yang didalamnya terdapat keanekaragaman budaya, bahasa, agama, adat
istiadat dan pola-pola sebagai tatanan perilaku anggota masyarakatnya yang
difungsikan sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia. Dalam konteks
pembangunan bangsa istilah multikultural telah membentuk suatu ideologi yang
disebut multikulturalisme.( Setiadi, 2011:553). Bertolak dari pemahaman tersebut
jelaslah bahwa konsep multikultural merupakan hasil pemikiran manusia yang
memaknai keaneka ragaman sebagai sebuah ideologi, berbeda dengan konsep
masyarakat majemuk yang memandang keanekaragaman sebagai relaitas yang bersifat
natur bukan bentukan manusia.
Multikulturalisme sebagai ideologi menekankan keanekaragaman kebudayaan
dalam kesederajatan atau kesetaraan. Keanegaragaman yang memunculkan superior
dan inferior, mayoritas dan minoritas, dominan dan tidak dominan, tidak lagi berperan
dalam konteks pembangunan bangsa. Membahas ideologi multikulturalisme tidak bisa
dilepaskan dari permasalahan yang mendukung ideologi tersebut, yakni politik dan
demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, Hak Azasi
Manusia, hak budaya komunity dan golongan minoritas, prinsip-prisip etika dan
moral, juga tingkat dan mutu produktivitas (Mahfud, 2013 : 96). Semua pihak harus
menempatkan kesederajatan warga negara sebagi hal yang utama, kelompok minoritas
yang semula menjadi warga negara kelas dua dalam struktur sosial, harus diubah
menjadi masyarakat multikultural dalam kesetaraan. Penyetaraan hak-hak minoritas
tersebut dilandasi oleh ideologi multikulturalisme, dimana hak-hak yang berbeda
dalam kelompok masyarakat harus diakui dan dihargai dalam kesederajatan.
Multikulturalisme sebagai ideologi bukanlah menolak perbedaan, karena
multikulturalisme lahir dari adanya keanekaragaman yang bertujuan untuk adanya
kesederajatan dalam pembangunan bangsa. Bangsa yang multikultur diperlukan
kesatuan sosial yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki bersama (Kymlicka,
2011: 283). Nilai-nilai bersama dan sejarah memberikan spirit yang membantu untuk
mempertahankan solidaritas dan kesatuan sosial. Solidaritas dan tujuan bersama
merupakan hal yang penting untuk melanggengkan kesatuan sosial dalam bangsa multi
etnik, hal tersebut dapat dilakukan dengan pengakomodasian nilai-nilai bersama yang
diangkat menjadi identitas nasional. Seperti halnya bangsa Indonesia sejak zaman
Majapahit sudah berusaha untuk mengangkat keanekaragaman menjadi nilai-nilai
bersama, abad ke XIV Empu Tantular dalam kitab Sotasoma menuliskan “ Bhinneka
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Tunggal Ika tan hanna Dharma Mangrwa”, yang artinya, berbeda-beda tetapi satu
tidak ada kesetiaan yang mendua (Kaelan. 2013 : 12). Enam abad kemudian nilai-nilai
itu diangkat kembali menjadi semboyan negara Indonesia menjadi “Bhinneka Tunggal
Ika”, yang artinya, berbeda-beda tetapi satu jua. Secara filosofi nilai-nilai yang
diangkat dalam semboyan tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan faham
multikulturalisme yang bertolak dari masyarakat majemuk diangkat menjadi sebuah
ideologi dengan rekayasa pemikiran manusia.
Melalui proses sejarah yang panjang nilai-nilai kebhinekan tersebut digali
kembali untuk mendirikan sebuah negara bangsa (nation state) di abad XX dengan
nama Indonesia yang dicetuskan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928. Nilai-nilai bersama sebagaimana yang dikemukakan Kymlicka tersebut dalam
negara modern yang berdasarkan demokrasi dan menegakkan Hak Azasi Manusia,
tidak mungkin terwujud tanpa adannya kesepekatan umum (consensus) bersama.
Multikulturalisme sebagai ideologi global sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa
Indonesia dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Kristalisasi nilainilai Pancasila sebagai consensus bersama bukan lahir atas dasar hasil pemikiran
seseorang saja, tetapi melalui proses proses kausalitas yang panjang dengan puncakpuncak momentum sejarah bangsa mulai Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda,
Sidang BPUPKI, hingga secara yuridis formal disyahkan sebagai Dasar Negara pada
tanggal 18 Agustus 1945 (Kaelan, 2013: 44-46).
C. Urgensi Pendidikan Multikultur di Indonesia
Jika dikaji secara obyektif, kesederajatan dan kesetaraan yang diperjuangkan
oleh ideologi multikultulaisme hanya bagian dari esensi Sila Kelima tentang, Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sebelumnya ada sila kesatu sampai keempat
yang mengandung nilai-nilai religius dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendasar.
Kelemahan yang ada pada bangsa ini, nilai-nilai luhur bangsa sendiri belum dapat
diimplementasikan dalam kehidupan praksis, sehingga selama ini hanya jadi semboyan
belaka. Menurut Supardan (2012 multikulturalisme sebenarnya merupakan suatu
keniscayaan kebijakan sosial-politik bagi Indonesia, karena fakta pluralitas etnik dan
budayanya tersebut tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antopologis, tetapi
juga teologis. Selain itu pluralisme juga merupakan akibat logis dari gelombang
urbanisasi dan globalisasi yang terjadi di dunia. Oleh karena itu perlu adanya
kebijakan multikulturalisme dan perlu juga mendapat dukungan dari semua pihak.
Dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tentang pendidikan
multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk di
implementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan
multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Melalui
pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar
budayanya, karena itu pendidikan multikultural sangat relevan di praktekkan di alam
demokrasi seperti dewasa ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk
membina siswa agar tidak kehilangan jati diri budayanya sendiri, sebab pertemuan
antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi anak didik kita.
Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan tentang
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keberagaman, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan
nasional dan global, termasuk aspek kebudayaannya.
Menurut Wiriaatmadja (2002:255), pendidikan multikultural ialah pendidikan
yang bertujuan mempersiapkan anak didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional
dan antar budaya etnik lainnya. Dengan demikian pendidikan multicultural ini, adalah
suatu pendidikan yang diterapkan dalam negara kebangsaan yang majemuk; terdiri dari
ratusan etnis dengan bahasa yang berbeda, adat istiadat, budaya, agama, keadaan
geografis, pengalaman sejarah yang berbeda (bhinneka), dengan maksud terjadinya
suatu pembauran (melting pot), dalam kerangka persatuan dan kesatuan, memperkuat
integrasi bangsa, (tunggal ika), namun tetap mengakui eksistensi budaya dari masingmasing suku, etnik, sehingga adanya kesatuan dalam keragaman (salad bowl). Budaya
dari masing-masing suku dan etnik di negeri ini mempunyai peranan yang penting
dalam kontribusinya terhadap kebudayaan nasional dan telah dijamin dalam pasal 32
UUD RI 1945.
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Abstrak
Universitas Terbuka merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang
menerapkan Sistem Pendidikan Jarak Jauh. Sehubungan dengan sistem Pendidikan
Jarak Jauh tersebut maka dalam proses pembelajarannya menggunakan modul atau
Buku Materi Pokok sebagai media yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan
yang ada antara mahasiswa dengan dosen. Untuk itu bahan ajar harus disusun secara
komunikatif, interaktif dan berorientasi kepada kebutuhan belajar mahasiswa.
Konsekuensinya adalah mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan terhadap belajar mandiri sebagai indikator keberhasilan Ujian
Akhir Semester. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Waktu penelitian dimulai
dari bulan April sampai November 2011. Tempat penelitian adalah UPBJJ Bandung,
UPBJJ Semarang, dan UPBJJ Purwokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah kuesioner dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data crosstabs
analysis (tabel silang).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap konsep belajar
mandiri sangat positif. Sedangkan korelasi persepsi belajar mandiri mahasiswa dengan
keberhasilan Ujian Akhir Semester juga menunjukkan hasil yang signifikan, yang
meliputi persepsi mahasiswa mengenai belajar mandiri, bahan ajar cetak, bahan ajar
non cetak dan persepsi mahasiswa tentang tutotial tatap muka serta persepsi
mahasiswa tentang tutorial online.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap belajar
mandiri sangat signifikan.
Kata Kunci: persepsi mahasiswa, belajar mandiri, bahan ajar cetak, bahan ajar non
cetak, tutorial tatap muka dan tutorial online.

PENDAHULUAN
Universitas Terbuka merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
yang menerapkan Sistem Pendidikan Jarak Jauh. Sesuai dengan visi UT yaitu menjadi
salah satu institusi PTJJ unggulan diantara institusi PTJJ di Asia pada tahun 2010 dan
Dunia pada tahun 2020, maka UT berupaya untuk bisa menghasilkan lulusan yang
memiliki kompetensi akademik dan/atau professional yang mampu bersaing secara
global.
6
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Karena UT menerapkan sistem Pendidikan Jarak Jauh maka dalam proses
pembelajarannya UT menggunakan modul atau Buku Materi Pokok (BMP) sebagai media
yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara mahasiswa dengan
dosen. Untuk itu bahan ajar UT harus disusun secara komunikatif, interaktif dan
berorientasi kepada kebutuhan belajar mahasiswa. Bahan ajar yang digunakan UT adalah
bahan ajar cetak atau yang disebut modul. Modul ini dirancang secara khusus yang
memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
(Julaeha dan Pratmoko:2004).
Dalam rangka meningkatkan kualitas bahan ajar, UT harus menyiapkan bahan ajar yang
dirancang secara khusus dengan tujuan agar mahasiswa yang mempelajarinya dapat
memahami, mencerna dan bahkan merasakan sedang
berdialog dengan dosen.
Konsekuensinya adalah mahasiswa UT diharuskan belajar secara mandiri tanpa adanya
sistem tatap muka seperti Perguruan Tinggi konvensional. Pendidikan jarak jauh secara
struktural berbeda dari pendidikan konvensional. Pendidikan jarak jauh memiliki
karakteristik yang khas antara lain adalah: tidak interaksi secara langsung, belajar sangat
mandiri, berfokus pada bahan belajar, dan pengarahan diri mahasiswa.
Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh, mahasiswa dituntut untuk belajar secara
mandiri. Kemandirian dalam belajar ini menurut Wedemeyer (1983) perlu diberikan
kepada mahasiswa supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan
mendisiplinkan dirinya dan dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan
sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki mahasiswa karena hal tersebut merupakan ciri
kedewasaan orang terpelajar. Sejalan dengan Wedemeyer, Moore (dalam Keegan,1983)
berpendapat bahwa ciri utama suatu proses pembelajaran mandiri ialah kesempatan yang
diberikan kepada siswa/peserta didik untuk ikut menentukan tujuan, sumber, dan evaluasi
belajarnya. Karena itu, program pembelajaran mandiri dapat diklasifikasikan berdasarkan
besar kecilnya kebebasan (otonomi) yang diberikan kepada siswa/peserta didik untuk ikut
menentukan program pembelajarannya.
Untuk mengkondisikan supaya mahasiswa mampu belajar mandiri, UT memfasilitasi halhal sebagai berikut.
Bahan Ajar: Bahan Ajar Cetak (BAC) berupa Buku Materi Pokok (Modul), dan Bahan
Ajar Non Cetak (BANC) berupa Web Suplement, Video Interaktif, TV Fiture, e-TV, dan
Radio.
Tutorial: Tutorial Tatap Muka (TTM), dan Tutorial On-Line (Tuton)
Bahan ajar dan Tutorial inilah yang dijadikan sebagai pendukung dalam memfasilitasi
mahasiswa agar mampu belajar mandiri. Dalam penelitian ini BAC dan BANC dijadikan
sebagai sarana bantuan belajar mandiri mahasiswa, kemudian mahasiswa dipacu untuk
belajar mandiri dengan sistem belajar jarak jauh. Setelah mahasiswa mengikuti SBJJ,
belajar mandiri dan Ujian, kemudian mahasiwa diminta pendapatnya tentang belajar
mandiri tersebut dan dikaitkan dengan hasil belajar dalam beberapa mata kuliah yang
dijadikan sampel pada Program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Dari latar belakang inilah kemudian dibuat judul penelitian yaitu: Kajian Perseptual
Belajar Mandiri Mahasiswa Universitas Terbuka (Indikator: Keberhasilan Ujian, Pada
Program S1 PPKn-FKIP-UT).
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Rumusan Masalah
UT yang menerapkan Sistem Pendidikan Jarak Jauh menuntut tingkat
kemandirian yang tinggi.
1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap tuntutan belajar mandiri?
2. Bagaimanakah hubungan persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri dengan
hasil belajar?
Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian tentang Kajian Perseptual Belajar Mandiri Mahasiswa
UT (Indikator: Keberhasilan Ujian) adalah untuk menjelaskan tentang:
1. Persepsi mahasiswa UT mengenai konsep belajar mandiri.
2. Sejauh mana hubungan antara persepsi mahasiswa UT mengenai belajar mandiri
terhadap keberhasilan ujian.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Universitas Terbuka yaitu berupa
masukan mengenai tingkat kemandirian mahasiswanya dalam belajar.
KAJIAN TEORI
Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi yang menggunakan sistem
pendidikan jarak jauh. Dalam system Pendidikan jarak jauh dituntut kemandirian yang
tinggi dalam belajar. System Pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik utama
keterpisahan fisik antara pengajar dan pebelajar yang pada umumnya mengurangi
interaksi langsung antara pebelajar dengan pengajar. Sejumlah institusi pendidikan jarak
jauh di dunia berupaya untuk menciptakan komunikasi yang interaktif melalui berbagai
cara, misalnya mendesain bahan ajar (learning materials) sedemikian rupa sehingga dapat
digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif. Upaya lain yaitu menyediakan sarana
tutorial bagi pebelajar dan interaksi antara pengajar dan pebelajar memegang peranan
yang sangat penting dalam system pendidikan jarak jauh.
Belajar mandiri memposisikan pebelajar sebagai subjek, pemegang kendali,
pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri. Dengan demikian,
kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan belajarnya sendiri merupakan sarat
utama bagi pebelajar. Kemampuan ini juga merupakan faktor penting untuk diperhatikan
dan dibangun oleh penyelenggara program atau tutor.
Kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan belajar sendiri seseorang
pada dasarnya merupakan suatu kontinum. Grow (1991) mengklasifikasikan kontinum
tersebut ke dalam empat tahap : 1) pebelajar yang tergantung (dependent learner), 2)
pebelajar yang tertarik (interested learner), 3) pebelajar yang terlibat (involved learner)
dan 4) pebelajar mandiri (independent learner). Dalam pendidikan dengan sistem belajar
mandiri, kecakapan dan kesiapan dalam belajar secara mandiri merupakan sarat utama.
Berdasarkan tahapan belajar mandiri model Grow, pebelajar yang masih memungkinkan
untuk dapat mengikuti sistem belajar mandiri adalah pebelajar pada tahap 3 (involed
learners) dan 4 (self-directed learners).(http://fakultasluarkampus.net/2007/07/prinsippembelajaran-dengan-sistem-mandiri).
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Persepsi
Persepsi menurut Daviddof adalah sustu proses yang dilalui oleh suatu stimulus
yang diterima pancaindera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga
individu menyadari yang diinderanya itu. (Walgito,2002:690 dalam http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/ pengertian-persepsi).
Sedangkan persepsi menurut Atkinson dan Hilgard adalah proses dimana kita
menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara
pandang, persepsi timbul karena karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang
diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk dalam otak, kemudian diartikan,
ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan
http://definisipersepsi
(Atkinson
dan
Hilgard
dalam
pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-persepsi).
Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan
mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain persepsi
adalah cara kita mengubah energy-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman
bermakna. Persepsi adalah inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak
mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih
pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi
individu, semakin mudah dan semakin sering berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya
semakin cenderung membentuk kelompok budaya
atau kelompok identitas.
(http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/persepsi/)
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi,
dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi
tersebut dibuat. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan persepsipersepsi yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa
lalu dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari Universitas Princeton
seperti Adelbert Ames, Jr, Hadley Cantril, Edward Engels, William H. Ittelson dan
Adelbert Amer,Jr. mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan
transaksional (transactional view). Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa
pengamat dan dunia sekitar merupakan partisipan aktif dalam tindakan persepsi. Para
pemikir transaksional telah mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa
persepsi didasarkan pada asumsi.(http://id.wikipedia.org/wiki/persepsi).
Konsep Mandiri dan Belajar Mandiri
Dalam system Pendidikan Terbuka dan Jarak jauh (PTJJ), peserta didik
dituntut untuk belajar secara mandiri. Orang-orang yang berkecimpung atau bekerja
dalam system PTJJ tentu sering mendengar bahkan menggunakan istilah mandiri dan
belajar mandiri, namun mungkin persepsi kita terhadap istilah itu berbeda-beda.
Penelitian ini bermaksud mengetengahkan kajian persepsi mahasiswa UT mengenai
belajar mandiri terhadap tingkat kelulusan. Kata mandiri mempunyai arti yang sangat
relatif. Pada dasarnya kata mandiri mengandung arti tidak tergantung pada orang lain,
bebas, dan dapat melakukan sendiri.
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Menurut Wedemeyer seperti yang dikemukakan oleh Keegan (1983), peserta
didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus
menghadiri pelajaran yang diberikan guru di kelas. Peserta didik dapat mempelajari pokok
bahasan atau topik pelajaran tertentu dengan membaca buku atau melihat dan
mendengarkan program media pandang-dengar (audio-visual) tanpa bantuan atau dengan
bantuan terbatas dari orang lain. Di samping itu peserta didik mempunyai otonomi dalam
belajar. Otonomi tersebut terwujud dalam beberapa kebebasan sebagai berikut :
1) Peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan
pembelajaran
yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya.
2) Peserta didik boleh ikut menentukan bahan belajar yang ingin dipelajarinya dan cara
mempelajarinya.
3) Peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri.
4) Peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan digunakan untuk menilai
kemajuan belajarnya.(http://lppm.ut.ac.id/ptjj/22anung.htm).
Kemandirian dalam belajar ini menurut Wedemeyer (1983) perlu diberikan
kepada peserta didik supaya mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan
mendisiplinkan dirinya dan dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan
sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki peserta didik karena hal tersebut merupakan
ciri kedewasaan orang terpelajar. Sejalan dengan Wedemeyer, Moore (dalam
Keegan,1983) berpendapat bahwa ciri utama suatu proses pembelajaran mandiri adalah
adanya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan,
sumber, dan evaluasi belajarnya. (http://lppm.ut.ac.id/ptjj/ 22anung.htm). Belajar mandiri
tidak berarti belajar sendiri (Panen,1997). Belajar mandiri bukan merupakan usaha untuk
mengasingkan peserta didik dari teman belajarnya dan dari guru/instrukturnya. Hal yang
terpenting dalam proses belajar mandiri ialah peningkatan kemampuan dan keterampilan
siswa/peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya
siswa/peserta didik tidak tergantung pada guru/instruktur, pembimbing, teman atau orang
lain dalam belajar. Dalam belajar mandiri siswa/peserta didik akan berusaha sendiri
dahulu untuk memahami isi pelajaran yang dibaca atau dilihatnya melalui media pandang
dengar. Kalau mendapat kesulitan, barulah siswa/peserta didik akan bertanya atau
mendiskusikannya dengan teman, guru/instruktur, atau orang lain. Siswa/peserta didik
yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkannya.
Tugas guru/instruktur dalam proses belajar mandiri ialah menjadi fasilitator,
menjadoi orang yang siap memberikan bantuan kepada siswa/peserta didik bila diperlukan.
Terutama, bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan dan media belajar, serta
memecahkan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan siswa/peserta didik sendiri.
Sungguhpun belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri, dan dalam belajar
mandiri siswa/peserta didik boleh bertanya, berdiskusi, atau minta penjelasan dari orang
lain, menurut Knowless, 1975 (dalam Panen,1997) siswa/peserta didik yang belajar
mandiri tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan, pengawasan, dan arahan orang
lain termasuk guru/instrukturnya secara terus menerus. Siswa/peserta didik harus
mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri, serta mampu bekerja sama dengan merujuk
pada bimbingan yang diperolehnya. Kozma, Belle, William, 1978 dalam Panen dan
Sekarwinahyu (1977) mendefinisikan belajar mandiri sebagai usaha individu
siswa/peserta didik yang bersifat otomis untuk mencapai kompetensi akademis tertentu.
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Bahan Ajar Non Cetak (BANC)
Bahan Ajar Non Cetak (BANC) yang dimaksud adalah bahan ajar yang
disajikan kepada mahasiswa melalui internet. Seperti Web Supplement, Video
Interaktif, dan Tutorial On-line melalui internet. Web yang dimaksud sebuah situs web
(sering pula disingkat menjadi situs saja; web site, site) adalah sebutan bagi
sekelompok halaman web (web page), yang umumnya merupakan bagian dari suatu
nama domain (domain name) atau subdomain di World Wide Web (WWW) di Internet.
WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman
sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi "akar" (root), yang disebut
homepage (halaman induk; sering diterjemahkan menjadi "beranda", "halaman muka"
atau laman web), dan biasanya disimpan dalam server yang sama
(http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web). Web yang dimaksud dalam penelitian adalah
bahan ajar atau naskah tentang pembelajaran nilai yang disajian yang berbentuk teks,
animasi dan foto atau video untuk memberikan penjelasan dan pengayaan kepada para
mahasiswa. Alasan media web ini digunakan sebagai media pembelajaran, karena
penjelasan dan pengayaan materi yang dimaksud memerlukan waktu yang relatif lama
jika harus diberikan kepada mahasiswa dengan menggunakan bahan ajar cetak. UT
telah memberikan sebuah kriteria bahwa bahan ajar dapat direvisi jika Buku Materi
Pokok (BMP) sudah berusia 5-7 tahun. Pembelajaran melalui web ini dapat dikatakan
sebagai sebuah model pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa program studi
PPKn FKIP-UT atau mahasiswa program studi lain.
Hasil Belajar
Hasil belajar siswa meliputi perkembangan kepribadian, intelek dan jasmani yang
diukur terhadap tercapainya suatu pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses untuk
mencapai kompetensi. Kompetensi dapat berhasil atau tidak tentu harus melalui tes.
Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu: a. Faktor intern
yakni faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang disebut faktor individual, b. Faktor
ekstern yakni faktor yang ada diluar siswa atau faktor sosial. Menurut Slamento faktor
dibedakan menjadi tiga faktor yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor
kelelahan.
Gagne dan Brigs ( 1988: 49 ) dalam Usman (2011) membagi hasil belajar
menjadi lima kapasitas diantaranya adalah :1) Keterampilan intelektual (intelektual skill),
2) Strategi kognitif ( cognitive strategies ), 3) Infomasi verbal (verbal information), 4)
Keterampilan
motorik
(motoric
skill),
dan
5)
Sikap
(attitudes).
Dari teori-teori diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah
tingkat penguasaan dalam bentuk kemampuan-kemampuan tertentu (kompetensi) dari
pengalaman-pengalaman belajar setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dan
merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dapat berupa
penguasaan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. Mahasiswa dituntut
untuk belajar Mandiri, UT memfasilitasi BAC, BANC dan TTM sebagai sarana belajar
mandiri. Mahasiswa memiliki persepsi terhadap belajar mandiri yang dilakukan.
Hubungan persepsi mahasiswa terhadap sistem belajar mandiri berpengaruh dalam hasil
belajar (nilai mata kuliah pada UAS), kerangka berpikir ini seperti tampak pada gambar
berikut.
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Mahasiswa

Belajar Mandiri

BAC (Modul)
BANC)

PERSEPSI

TTM

HASIL
UAS

Tuton

METODE PENELITIAN
Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif
yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan tentang persepsi mahasiswa UT terhadap belajar mandiri. Subjek
penelitian adalah mahasiswa UT yang menempuh Program Studi S1 PPKn pada masa
registrasi 2009.2, 2010.1, dan 2010.2 di UPBJJ-UT Semarang, Purwokerto dan
Bandung.
Desain Penelitian
Penelitian ini ingin mengetahui tentang persepsi mahasiswa UT program studi
S1 PPKn pada masa registrasi 2009.2 , 2010.1, dan 2010.2 . Menurut Nasution (2007),
desain case study adalah bentuk desain penelitian yang mendalam tentang suatu aspek,
dapat berbentuk lingkungan sosial (manusia) maupun benda. Manusia yang dimaksud
dalam hal ini adalah mahasiswa UT program S1 PPKn pada masa registrasi 2009.2 ,
2010.1, dan 2010.2 . Mahasiswa dituntut untuk belajar Mandiri, UT memfasilitasi
BAC, BANC dan TTM sebagai sarana belajar mandiri. Mahasiswa memiliki persepsi
terhadap belajar mandiri yang dilakukan. Apakah ada hubungan antara persepsi
mahasiswa dengan sistem belajar mandiri terhadap hasil nilai UAS.
Instrumen Penelitian: Instrumen penelitian ini adalah kuesioner (skala sikap)
Teknik Pengumpulan Data
Data tentang persepsi mahasiswa UT program studi S1 PPKn masa registrasi
2009.2 , 2010.1, dan 2010.2 terhadap belajar mandiri dikumpulkan melalui kuesioner
(skala sikap) dengan tujuan untuk memperoleh pendapat mereka mengenai persepsi
belajar mandiri. Kuesioner diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif yang
mengambil mata kuliah pada program Studi S1 PPKn masa registrasi 2009.2, 2010.1
dan 2010.2.
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Analisis data dengan menggunakan:
1. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan korelasional dengan program
Crosstab untuk menganalisis rata-rata standar deviasi hubungan antara persepsi
dengan hasil belajar.
2. Data tentang gambaran persepsi mahasiswa tentang belajar mandiri dianalisis secara
kualitatif.
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Persepsi mahasiswa pada program studi PPKn FKIP Universitas Terbuka
dikelompokkan menjadi 4 bagian, pertama persepsi terhadap belajar mandiri, kedua
persepsi terhadap Bahan Ajar Cetak (BAC) dan Bahan Ajar Non Cetak (BANC), dan
ketiga persepsi terhadap Tutorial Tatap Muka (TTM)
1. Persepsi Terhadap Belajar Mandiri
Persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri meliputi: alasan mengikuti kuliah
di Universitas Terbuka (UT) karena UT menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ),
tidak tergantung dosen, sangat fleksibel dalam belajar, Kuliah di UT tidak mengganggu
kerja, kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat, seperti pada tabel berikut.
TABEL 1
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP BELAJAR MANDIRI
DENGAN NILAI MATA KULIAH
Nilai Mata Kuliah
No.

Persepsi Mahasiswa

1

Mengikuti kuliah di UT
karena UT menerapkan
Sistem Belajar Jarak Jauh
Kuliah di UT tidak
tergantung kepada Dosen
Kuliah di UT sangat
fleksibel dalam belajar
Kuliah di UT tidak meng
ganggu kerja.
Kuliah di UT tidak terikat
waktu dan tempat

2
3
4
5

HUKUM
PIDANA
R
T

HUKUM
DAGANG
R
T

PEND
POLITIK
R
T

SISPOLIN

HPTUN

R

T

R

T

9

5

10

6

7

4

7

5

8

6

9

5

12

7

10

6

11

6

12

4

8

5

9

5

10

5

9

3

12

5

9

5

12

7

9

6

10

6

12

6

9

5

12

7

10

6

11

6

12

6

Keterangan: R= Rendah, T=Tinggi (data hasil penelitian)
1. Men
a. Mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh
1) Alasan mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan SBJJ dengan Nilai
Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana.
2) Alasan mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan SBJJ dengan Nilai
Mata Kuliah Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
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b.

c.

d.

e.

3) Alasan mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan SBJJ dengan Nilai
Mata Kuliah Pendidikan Politik.
4) Alasan mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan SBJJ dengan Nilai
Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia.
5) Alasan mengikuti kuliah di UT karena UT menerapkan SBJJ dengan Nilai
Mata Kuliah HPTUN.
Alasan mengikuti kuliah di UT tidak tergantung kepada Dosen
1) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Pidana dan Acara Pidana.
2) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
3) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Pendidikan Politik.
4) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Sistem Politik Indonesia.
5) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
HPTUN.
Alasan mengikuti kuliah di UT fleksibel dalam belajar
1) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Pidana dan Acara Pidana .
2) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
3) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Pendidikan Politik.
4) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Sistem Politik Indonesia.
5) Kuliah di UT tidak tergantung dosen dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
HPTUN.
Kuliah di UT Tidak Mengganggu Kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah.
1) Kuliah di UT tidak mengganggu kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Pidana dan Acara Pidana.
2) Kuliah di UT tidak mengganggu kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
3) Kuliah di UT tidak mengganggu kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Pendidikan Politik.
4) Kuliah di UT tidak mengganggu kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
Sistem Politik Indonesia.
5) Kuliah di UT tidak mengganggu kerja dengan perolehan Nilai Mata Kuliah
HPTUN.
Kuliah di UT Tidak terikat waktu dan tempat dengan Nilai Mata Kuliah berikut.
1) Kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat dengan perolehan Nilai Mata
Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana.
2) Kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat dengan perolehan Nilai Mata
Kuliah Hukum Dagang Perburuhan dan Perpajakan.
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3) Kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat dengan perolehan Nilai Mata
Kuliah Pendidikan Politik.
4) Kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat dengan perolehan Nilai Mata
Kuliah Sistem Politik Indonesia.
5) Kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempat dengan perolehan Nilai Mata
Kuliah HPTUN.
2. Bahan Ajar Cetak (BAC) dan Bahan Ajar Non Cetak (BANC)
TABEL 2
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG BAC DAN BANC
TERHADAP NILAI MATA KULIAH
Nilai Mata Kuliah
No.

Persepsi Mahasiswa

1

Belajar BMP kalau mau
UAS
Mempelajari materi modul
sukar pada kelompok
belajar
Menghadapi ujian UAS
cukup dengan membaca
latihan tes formatif yang
ada pada materi modul
Belajar materi modul
sendiri

2

3

4

HUKUM
PIDANA
R
T

HUKUM
DAGANG
R
T

PEND
POLITIK
R
T

SISPOLIN

HPTUN

R

T

R

T

6

6

5

8

6

8

3

8

5

8

3

4

3

10

4

8

4

7

5

9

3

9

4

7

5

7

3

7

3

9

4

4

-

-

2

4

4

6

2

4

Keterangan: R= Rendah, T=Tinggi (data hasil penelitian)
a. Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar
1) Mempelajari materi modul kalau mau UAS dengan Nilai Mata Kuliah Hukum
Pidana dan Acara Pidana.
2) Mempelajari materi modul kalau mau UAS dengan Nilai Mata Kuliah Hukum
Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
3) Mempelajari materi modul kalau mau UAS dengan Nilai Mata Kuliah
Pendidikan Politik.
4) Mempelajari materi modul kalau mau UAS dengan Nilai Mata Kuliah Sistem
Politik Indonesia.
5) Mempelajari materi modul kalau mau UAS dengan Nilai Mata Kuliah
HPTUN.
a. Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar
1) Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar dengan Nilai Mata
Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana.
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2) Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar dengan Nilai Mata
Kuliah Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan.
3) Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar dengan Nilai Mata
Kuliah Pendidikan Politik.
4) Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar dengan Nilai Mata
Kuliah Sistem Pendidikan Politik
5) Mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar dengan Nilai Mata
Kuliah HPTUN.
b. Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS
1) Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS dengan Nilai Mata Kuliah
Hukum Pidana dan Acara Pidana.
2) Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS dengan Nilai Mata Kuliah
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan
3) Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS dengan Nilai Mata Kuliah
Pendidikan Politik
4) Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS dengan Nilai Mata Kuliah
Sistem Politik Indonesia.
5) Belajar latihan dan tes formatif menghadapi UAS dengan Nilai Mata Kuliah
HPTUN
c. Belajar Materi Modul Sendiri
1) Belajar materi modul sendiri dengan Nilai Mata Kuliah Hukum Pidana dan
Acara Pidana
2) Belajar materi modul sendiri dengan Nilai Mata Kuliah Pendidikan Politik
3) Belajar materi modul sendiri dengan Nilai Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
4) Belajar materi modul sendiri dengan Nilai Mata Kuliah HPTUN
Persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri yang mengatakan bahwa: alasan
mengikuti kuliah di Universitas Terbuka (UT) karena UT menerapkan Sistem Belajar
Jarak Jauh (SBJJ), kuliah di UT tidak tergantung kepada dosen, kuliah di UT sangat
fleksibel dalam belajar, Kuliah di UT tidak mengganggu jadwal kerja, kuliah di UT
tidak terikat waktu dan tempat dikaitkan dengan hasil belajar (dengan melihat hasil
nilai UAS) pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Dagang,
Pendidikan Politik Sistem Politik Indonesia dan HPTUN mahasiswa memperoleh nilai
“Tinggi” (C ke atas) dengan Kategori Nilai D = Rendah, C, B dan A= Tinggi). Dengan
demikian Persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri positif, sebagian besar
mahasiswa memperoleh nilai Mata Kuliah dalam kategori “Tinggi).Mahasiswa yang
menyatakan bahwa Mempelajari materi modul antara 1 sampai 2 jam dalam sehari,
Mempelajari materi modul kalau ada tugas dari tutor saja, Mempelajari materi modul
pada kelompok belajar, Menghadapi ujian UAS cukup dengan membaca latihan tes
formatif yang ada pada materi modul, (setuju=rata-rata 2,9).
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TABEL 3
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG BANC
TERHADAP NILAI MATA KULIAH
Nilai Mata Kuliah
No.

Persepsi Mahasiswa

1

BANC
sangat
membantu
mahasiswa dalam mempela jari
materi modul
Mempelajari
BANC
cukup
sendiri
Belajar BANC kalau mau UAS

2
3

HUKUM
PIDANA
R
T

HUKUM
DAGANG
R
T

PEND
POLITIK
R
T

1

2

1

3

1

4

5

3

11

1

3

1

2

SISPOLIN

HPTUN

R

T

R

T

1

1

2

1

1

5

8

4

9

5

8

3

0

1

1

1

1

Keterangan: R= Rendah, T=Tinggi (data hasil penelitian)
1) Prsepsi mahasiswa tentang BANC sangat membantu mahasiswa dalam
mempelajari materi modul dengan Nilai Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara
Pidana
2) Persepsi mahasiswa tentang BANC sangat membantu mahasiswa dalam
mempelajari materi modul dengan Nilai Mata Kuliah Hukum Dagang, Perburuhan
dan Perpajakan
3) Persepsi mahasiswa tentang BANC sangat membantu mahasiswa dalam
mempelajari materi modul dengan Nilai Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
a. Mempelajari BANC cukup sendiri
1) Persepsi mahasiswa tentang BANC dapat dipelajari sendiri dengan Nilai
Mata Kuliah H. Pid dan Acr. Pidana
2) Persepsi mahasiswa tentang BANC dapat dipelajari sendiri dengan Nilai
Mata Kuliah H.Dag, Perb dan Perpajakan
3) Persepsi mahasiswa tentang BANC dapat dipelajari sendiri dengan Nilai
Mata Kuliah Pendidikan Politik
4) Persepsi mahasiswa tentang BANC dapat dipelajari sendiri dengan Nilai
Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia.
5) Persepsi mahasiswa tentang BANC dapat dipelajari sendiri dengan Nilai
Mata Kuliah HPTUN
b. Belajar BANC kalau mau UAS
1) Persepsi mahasiswa tentang belajar BANC kalau mau UAS dengan Nilai
Mata Kuliah H. Pid dan Acr. Pidana
2) Persepsi mahasiswa tentang belajar BANC kalau mau UAS dengan Nilai
Mata Kuliah H.Dag, Perb dan Perpajakan
3) Persepsi mahasiswa tentang belajar BANC kalau mau UAS dengan Nilai
Mata Kuliah Pendidikan Politik
4) Persepsi mahasiswa tentang belajar BANC kalau mau UAS dengan Nilai
Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
5) Persepsi mahasiswa tentang belajar BANC kalau mau UAS dengan Nilai
Mata Kuliah HPTUN
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Mahasiswa yang menyatakan bahwa BANC sangat membantu mahasiswa
dalam mempelajari materi modul, Mempelajari BANC dengan cara berkelompok,
Mempelajari BANC cukup sendiri, dan Hanya BANC yang materinya dianggap sukar
yang dipelajari secara berkelompok (setuju=rata-rata 2,9). Persepsi mahasiswa
terhadap belajar mandiri yang mengatakan bahwa: BANC sangat membantu
mahasiswa dalam mempela jari materi modul, Mempelajari BANC cukup sendiri,
Belajar BANC kalau mau UAS (dengan melihat hasil nilai UAS) pada mata kuliah
Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Dagang, Pendidikan Politik Sistem Politik
Indonesia dan HPTUN mahasiswa memperoleh nilai “Tinggi” (C ke atas) dengan
Kategori Nilai D = Rendah, C, B dan A= Tinggi). Dengan demikian Persepsi
mahasiswa terhadap belajar mandiri positif, sebagian besar mahasiswa memperoleh
nilai Mata Kuliah dalam kategori “Tinggi).
TABEL 3
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG
TUTORIAL TATAP MUKA (TTM) TERHADAP NILAI MATA KULIAH
Nilai Mata Kuliah
HUKUM
PIDANA

No.

Persepsi Mahasiswa

1

TTM perlu dosen yang
berkualitas
TTM wajib untuk setiap mata
kuliah
TTM hanya mata kuliah yang
dianggap sukar

2
3

R

T

HUKUM
DAGAN
G
R
T

PEND
POLITI
K
R
T

6

9

5

12

7

9

6

11

6

11

6

9

5

12

7

9

6

11

6

11

6

9

6

12

7

9

6

11

6

11

SISPOLI
N

HPTUN

R

T

R

T

Keterangan: R= Rendah, T=Tinggi (data hasil penelitian)
Tutorial Tatap Muka (TTM)
No
1
2
3

Pernyataan

TTM perlu dosen yang berkualitas
TTM wajib untuk setiap mata kuliah
TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
Rata-rata keseluruhan

Persepsi
Setuju
Setuju
setuju

Ratarata
3,4
2,7
2,7
2,93

a. TTM perlu dosen yang berkualitas
1) Persepsi mahasiswa tentang TTM perlu dosen yang berkualitas dengan Nilai
Mata Kuliah H. Pid dan Acr. Pidana.
2) Persepsi mahasiswa tentang TTM perlu dosen yang berkualitas dengan Nilai
Mata Kuliah H.Dag, Perb dan Perpajakan
3) Persepsi mahasiswa tentang TTM perlu dosen yang berkualitas dengan Nilai
Mata Kuliah Pendidikan Politik
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4) Persepsi mahasiswa tentang TTM perlu dosen yang berkualitas dengan Nilai
Mata Kuliah dengan Nilai Mata Kuliah Sistem Pendidikan Politik
5) Persepsi mahasiswa tentang TTM perlu dosen yang berkualitas dengan Nilai
Mata Kuliah HPTUN
b. TTM wajib untuk setiap mata kuliah
1) Persepsi mahasiswa tentang TTM wajib untuk setiap mata kuliah dengan Nilai
Mata Kuliah H. Pid dan Acr. Pidana
2) Persepsi mahasiswa tentang TTM wajib untuk setiap mata kuliah dengan Nilai
Mata Kuliah H.Dag, Perb dan Perpajakan
3) Persepsi mahasiswa tentang TTM wajib untuk setiap mata kuliah dengan Nilai
Mata Kuliah Pendidikan Politik
4) Persepsi mahasiswa tentang TTM wajib untuk setiap mata kuliah dengan Nilai
Mata Kuliah dengan Nilai Mata Kuliah Sistem Pendidikan Politik
5) Persepsi mahasiswa tentang TTM wajib untuk setiap mata kuliah dengan Nilai
Mata Kuliah HPTUN
c. TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
1) Persepsi mahasiswa tentang TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
dengan Nilai Mata Kuliah H.Dag, Perb dan Perpajakan
2) Persepsi mahasiswa tentang TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
dengan Nilai Mata Kuliah Pendidikan Politik
3) Persepsi mahasiswa tentang TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
dengan Nilai Mata Kuliah dengan Nilai Mata Kuliah Sistem Pendidikan Politik
4) Persepsi mahasiswa tentang TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
dengan Nilai Mata Kuliah HPTUN
TABEL 4
HUBUNGAN PERSEPSI MAHASISWA TENTANG
TUTORIAL ON-LINE (TUTON)
TERHADAP NILAI MATA KULIAH
Nilai Mata Kuliah
No.

Persepsi Mahasiswa

1

Tuton membantu
mahasiswa belajar
Tuton
dapat
dipelajari sendiri
Tuton dibuka kalau
ada tugas

2
3

HUKUM
PIDANA
R
T

HUKUM
DAGANG
R
T

PEND
POLITIK
R
T

6

9

5

12

7

6

9

5

11

6

9

5

11

SISPOLIN

HPTUN

R

T

R

T

9

6

11

6

11

7

9

6

11

6

11

7

9

5

11

6

10

Keterangan: R= Rendah, T=Tinggi (data hasil penelitian)
a. Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Tutorial On-Line (Tuton) dapat membantu
belajar mahasiswa dengan Nilai Mata Kuliah
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1) Persepsi mahasiswa tentang Tuton dapat membantu mahasiswa belajar dengan
nilai mata kuliah Hukum Pidana
2) Persepsi mahasiswa tentang Tuton dapat membantu mahasiswa belajar dengan
nilai mata kuliah Hukum Dagang
3) Persepsi mahasiswa tentang Tuton dapat membantu mahasiswa belajar dengan
nilai mata kuliah Pendidikan Politik
4) Persepsi mahasiswa tentang Tuton dapat membantu mahasiswa belajar dengan
nilai mata kuliah Sistem Politik IndoPersepsi mahasiswa tentang Tuton dapat
membantu mahasiswa belajar dengan nilai mata kuliah HPTUN
b. Hubungan Persepsi Mahasiswa Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah
1) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah Hukum Pidana
2) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah Hukum Dagang
3) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah Hukum Pendidikan Politik
4) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah Sistem Politik Indonesia
5) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dapat dipelajari sendiri dengan Nilai Mata
Kuliah HPTUN
c. Hubungan Persepsi Mahasiswa Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah
1) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah Hukum Pidana
2) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah Hukum Dagang
3) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah Pendidikan Politik
4) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
5) Persepsi Mahasiswa tentang Tuton dipelajari sendiri jika ada tugas dengan
Nilai Mata Kuliah HPTUN.
PEMBAHASAN
Persepsi Mahasiswa terhadap Belajar Mandiri.
Mahasiswa yang mengatakan alasan mengikuti kuliah di Universitas Terbuka
(UT) karena UT menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ), tidak tergantung dosen,
sangat fleksibel dalam belajar, kuliah di UT tidak mengganggu kerja, kuliah di UT
tidak terikat waktu dan tempat. mahasiswa UT memang dituntut untuk mampu belajar
mandiri, apalagi sebagai mahasiswa PPKn termasuk program non pendas artinya
mereka tidak mendapatkan pelayanan Tutorial Tatap Muka kecuali atas permintaan
mahasiswa (ATPEM). Persepsi mahasiswa tersebut di atas terdapat hubungan positif
yang cukup signifikan terhadap perolehan nilai mata kuliah, mereka memperoleh nilai
dalam kategori tinggi. (A, B, dan C pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara
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Pidana, Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem
Politik Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara)., sedangkan mahasiswa
yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan mengikuti kuliah di Universitas
Terbuka (UT) karena UT menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ), tidak
tergantung dosen, sangat fleksibel dalam belajar, kuliah di UT tidak mengganggu kerja,
kuliah di UT tidak terikat waktu dan tempatmemperoleh nilai mata kuliah tersebut
dalam kategori rendah (lulus memperoleh nilai D).
Persepsi Mahasiswa terhadap Bahan Ajar Cetak (BAC) dan Bahan Ajar Non
Cetak (BANC)
Sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa belajar BMP kalau mau UAS,
mempelajari materi modul sukar pada kelompok belajar, menghadapi ujian UAS
cukup dengan membaca latihan tes formatif yang ada pada materi modul, belajar
materi modul sendiri, BANC sangat membantu mahasiswa dalam mempelajari materi
modul, mempelajari BANC cukup sendiri, belajar BANC kalau mau UAS. Persepsi
mahasiswa tersebut di atas terdapat hubungan positif terhadap perolehan nilai mata
kuliah, mereka memperoleh nilai dalam kategori tinggi. (lulus memperoleh nilai A, B,
dan C pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Dagang, Perburuhan
dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem Politik Indonesia dan Hukum Peradilan
Tata Usaha Negara). Sedangkan mahasiswa yang menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan belajar BMP kalau mau UAS, mempelajari materi modul sukar pada
kelompok belajar, menghadapi ujian UAS cukup dengan membaca latihan tes formatif
yang ada pada materi modul, belajar materi modul sendiri, BANC sangat membantu
mahasiswa dalam mempelajari materi modul, mempelajari BANC cukup sendiri,
belajar BANC kalau mau UAS memperoleh nilai mata kuliah tersebut dalam kategori
rendah (lulus memperoleh nilai D pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana,
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem Politik
Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara ).
Persepsi Mahasiswa terhadap Tutorial Tatap Muka (TTM)
Sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa TTM perlu dosen yang
berkualitas, TTM wajib untuk setiap mata kuliah, dan TTM hanya mata kuliah yang
dianggap sukar. Persepsi mahasiswa tersebut di atas terdapat hubungan positif terhadap
perolehan nilai mata kuliah, mereka memperoleh nilai dalam kategori tinggi. (lulus
memperoleh nilai C, B, dan A pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana,
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem Politik
Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan mahasiswa yang
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa TTM perlu dosen yang berkualitas,
TTM wajib untuk setiap mata kuliah, dan TTM hanya mata kuliah yang dianggap sukar
memperoleh nilai mata kuliah tersebut dalam kategori rendah (lulus memperoleh nilai
D pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Dagang, Perburuhan dan
Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem Politik Indonesia dan Hukum Peradilan Tata
Usaha Negara ).

989

KESIMPULAN
1. Hubungan persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri sangat positif terhadap
perolehan nilai dalam kategori tinggi pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara
Pidana, Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem
Politik Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang
berpersepsi negatif pada mata kuliah tersebut memperoleh nilai dalam kategori
rendah
2. Hubungan persepsi mahasiswa terhadap BAC dan BANC sangat positif terhadap
perolehan nilai dalam kategori tinggi pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara
Pidana, Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem
Politik Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang
berpersepsi negatif pada mata kuliah tersebut memperoleh nilai dalam kategori
rendah
3. Hubungan persepsi mahasiswa terhadap TTM sangat positif terhadap perolehan
nilai dalam kategori tinggi pada mata kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana,
Hukum Dagang, Perburuhan dan Perpajakan, Pendidikan Politik, Sistem Politik
Indonesia dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang berpersepsi
negatif pada mata kuliah tersebut memperoleh nilai dalam kategori rendah.
SARAN
1. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan sampel yang berbeda (pada program
studi, jurusan, fakultas dan atau UPBJJ).
2. Penelitian ini sebaiknya ditambah dengan wawancara terhadap mahasiswa, agar
dapat digali informasi yang mereka jawab dalam kuesioner.
3. Persepsi mahasiswa terhadap belajar mandiri, BAC dan BANC dan TTM perlu
dilengkapi dengan data yang lengkap, sehingga dapat dianalisis dengan
menggunakan korelasi.
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INOVASI PEMBELAJARAN IPS : SUATU ALTERNATIF PEMBELAJARAN
NILAI DI SEKOLAH MELALUI PENDEKATAN MODAL SOSIAL
Oleh,
Kusnadi 8
Abtraksi
Persoalan kenakalan anak dan remaja sekarang ini telah memasuki titik rawan terutama
yang dilakukan oleh sekelompok siswa mulai dari sekolah dasar sampai sekolah
lanjutan atas. Selain intensitasnya meningkat, kenakalan anak dan remaja sekarang ini
sudah mengarah pada perbuatan kriminal dan melanggar hukum, hal inilah yang
membuat miris seluruh orang tua, dan masyarakat pada umumnya.Kenakalan anak dan
remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus. Masalah kenakalan anak
dan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia.
Sejalan dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, disamping
memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, disisi lain juga
membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas diberbagai lapisan masyarakat.
Salah satu upaya untuk mencegah dan memberikan solusi dampak negatif dari
perkembangan teknologi dan hubungan yang semakin kompleks terhadap perilaku
menyimpang anak adalah melalui pendidikan. Berkaitan dengan kondisi tersebut yang
paling dekat dan bergesekan terhadap perilaku anak adalah mata pelajaran yang sarat
dengan norma dalam interaksi sosial adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) termasuk
di dalamnya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dimana salah satu fungsinya
untuk membentuk warga Negara yang baik.
Dalam materi IPS terdapat modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma
sosial yang menjadikan hal ini sebagai perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah
kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama sebagai serangkaian nilai-nilai
atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku. Berkaitan dengan pembelajaran
nilai, terutama yang menyangkut tujuan pembelajaran dimana siswa harus mampu
mewujudkan nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat dan menjadi pengendali
dalam berperilaku.
Kata Kunci: Modal Sosial, Pembelajaran Nilai, dan mata PelajaranIPS
Persoalan kenakalan anak dan remaja sekarang ini telah memasuki titik rawan
terutama yang dilakukan oleh sekelompok siswa mulai dari sekolah dasar sampai
sekolah lanjutan atas. Selain intensitasnya meningkat, kenakalan anak dan remaja
sekarang ini sudah mengarah pada perbuatan kriminal dan melanggar hukum, hal inilah
yang membuat miris seluruh orang tua, dan masyarakat pada umumnya.Kenakalan
anak dan remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus. Masalah
kenakalan anak dan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota
di Indonesia. Sejalan dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin
berkembang, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di
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berbagai media, disisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas
diberbagai lapisan masyarakat.
Salah satu upaya untuk mencegah dan memberikan solusi dampak negatif dari
perkembangan teknologi dan hubungan yang semakin kompleks terhadap perilaku
menyimpang anak adalah melalui pendidikan. Berkaitan dengan kondisi tersebut yang
paling dekat dan bergesekan terhadap perilaku anak adalah mata pelajaran yang sarat
dengan norma dalam interaksi sosial adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) termasuk
di dalamnya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dimana salah satu fungsinya
untuk membentuk warga Negara yang baik.
Dalam materi IPS terdapat modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari
norma sosial yang menjadikan hal ini sebagai perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah
kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama sebagai serangkaian nilai-nilai
atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku. Berkaitan dengan pembelajaran
nilai, terutama yang menyangkut tujuan pembelajaran dimana siswa harus mampu
mewujudkan nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat Dalam artikel ini penulis
akan membahas tentang proses pembelajaran IPS dengan mengelola modal sosial
yang ada di lingkungan siswa mampu menjadi pengendali berperilaku.
Modal Sosial
Dalam mendefinisikan modal social, penulis mengacu pada beberapa pendapat,
yang diambil dari http://kuliahsosiologi.blogspot.com/2011/05/james-colemansosial-capital.html
Robert D Putnam memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang
memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan
dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat Modal Sosial yang rendah.
Randall Collin melakukan kajian tentang apa yang dia sebut sebagai phenomena mikro
dan interaksi sosial yaitu norma dan jaringan (the norms and networks) yang sangat
berpengaruh pada kehidupan organisasi sosial. Norma yang terbentuk dan berulangnya
pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan aturan tersendiri dalam suatu
masyarakat. Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat
dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai
urusan sosial lebih efisien. Bank Dunia mendefinisikan Modal Sosial sebagai sesuatu
yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan- hubungan yang tercipta, dan norma
norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.
Cohen dan Prusak memberikan pengertian bahwa Modal Sosial sebagai stok
dan hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat
oleb kepercayaan (trust) kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai
bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat
kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
Unsur Pokok Modal Sosial, ada 6, yaitu (sumber: Syahyuti, 2011, Catatan
kecil Sosiologi, http://kuliahsosiologi.blogspot.com/2011/05/james-coleman-sosialcapital.html)
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1. Partisipasi
Dalam Suatu Jaringan, salah satu kunci keberhasilan membangun Modal Sosial terletak
pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan
dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Masyarakat selalu
berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan
yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (voluntary),
kesamaan (equality), kebebasan (freedom) dan keadaban (civility). Kemampuan
anggota anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola
hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat
tidaknya modal sosial suatu kelompok.
2. Resiprocity.
Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar
individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini
bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual
beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa
altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).
Dalam konsep Islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat
untuk membantu bagi keuntungan orang lain.
3. Trust.
Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk
mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan
yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan
senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak.
yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.
4. Norma Sosial.
Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku
yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan
aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas
sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan mengandung sangsi
sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan
yang berlaku di masyarakatnya.
5. Nilai-Nilai.
Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh
anggota kelompok masyarakat.
6. Tindakan Proaktif.
Salah satu unsur penting Modal Sosial adalah keinginan yang kuat dan anggota
kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi
keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Mereka melibatkan diri dan
mencari kesempatan kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dan sisi material
tapi juga kekayaan hubungan hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa
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merugikan orang lain, secara bersama-sama. http://kuliahsosiologi.blogspot.com
/2011/05/james-coleman-sosial-capital.html
Kondisi Lingkungan Sekitar
Lingkungan merupakan hal yang paling dekat dengan siswa, baik lingkungan
fisik maupun lingkungan non fisik. Dimana lingkungan tersebut sangat mempengaruhi
perilaku siswa. dalam kehidupan dapat kita lihat berbagai kenyataan, apabila seorang
anak hidup atau tinggal di lingkungan pesantren maka anak tersebut akan
menyesuaikan perilakunyanya dengan kondisi pesantren, yang karena berlangsung
lama, maka akan membentuk karakter anak tersebut. Hal ini terjadi karena adanya
sesuatu yang lilihat, dirasakan, dialami dan akhirnya mengkristal menjadi bagian dari
anak tersebut. Maslow menyebutkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpuaskan,
muncullah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau
keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan
kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan, kebutuhan
akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat kita
amati pada seorang anak. Biasanya seorang anak membutuhkan suatu dunia atau
lingkungan yang dapat diramalkan. Seorang anak menyukai konsistensi dan kerutinan
sampai batas-batas tertentu. Jika hal-hal itu tidak ditemukan maka ia akan menjadi
cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan
akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang
bersifat asing dan tidak diharapkan. Untuk pribadi yang sehat, kebutuhan rasa aman
tidak berlebih-lebihan atau selalu mendesak. Kebanyakan diantara kita ini tidak
menyerah atau sama sekali tunduk kepada kebutuhan-kebutuhan rasa aman, tetapi
dalam pada itu juga kita merasa tidak puas kalau jaminan dan stabilitas sama sekali
tidakada.(http://psikosun.blogspot.com/2013/05/teori-kepribadian-abrahammaslow.html)
Selain itu, masih menurut Maslow bahwa kebutuhan lain yang tidak kalah
penting adalah kebutuhan sosial dan kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan social
ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan rasa saling memiliki, cinta, dan saling
percaya diri yang merupakan factor eksternal untuk membangkitkan semangat
seseorang untuk bertindak, selain itu seorang anak juga membutuhkan tempat
(peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk
mencapai dan mempertahankannya. Sedangkan untuk kebutuhan akan penghargaan,
Maslow membagi dua yaitu pertama (internal) mencakup kebutuhan akan harga diri,
kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan,
dan kebebasan (kemerdekaan). Kedua (eksternal) menyangkut penghargaan dari orang
lain, prestise, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan,
apresiasi atau nama baik. Orang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya
diri. Dengan demikian ia akan lebih berpotensi dan produktif. Sebaliknya harga diri
yang kurang akan menyebabkan rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, bahkan rasa putus
asa serta perilaku yang neurotik. Kebebasan atau kemerdekaan pada tingkat kebutuhan
ini adalah kebutuhan akan rasa ketidakterikatan oleh hal-hal yang menghambat
perwujudan diri.
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Secara formal, pemerintah juga telah menetapkan lingkup sasaran
pembangunan karakter bangsa mencakup ranah sebagai berikut. (Kebijakan
Nasional,2010:5-6 dalam Winataputra).
1. Lingkup Keluarga yang “...merupakan wahana pembelajaran dan
pembiasaan karakter yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain
dalam keluarga terhadap anak sebagai anggota keluarga sehingga diharapkan
dapat terwujud keluarga berkarakter mulia yang tecermin dalam perilaku
keseharian.”
2. Lingkup Satuan Pendidikan yang “...merupakan wahana pembinaan dan
pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a)
pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan
budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di
lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan
pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan
tinggi.”
3. Lingkup Pemerintahan yang “...merupakan wahana pembangunan karakter
bangsa melalui keteladanan penyelenggara negara, elite pemerintah, dan
elite politik. Unsur pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting
dalam proses pembentukan karakter bangsa karena aparatur negara sebagai
penyelenggara pemerintahan merupakan pengambil dan pelaksana kebijakan
yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan karakter pada tataran
informal, formal, dan nonformal.” Pemerintahlah yang mengeluarkan
berbagai kebijakan dalam
4. Lingkup Masyarakat Sipil yang “...merupakan wahana pembinaan dan
pengembangan karakter melalui keteladanan tokoh dan pemimpin
masyarakat serta berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam
organisasi sosial kemasyarakatan sehingga nilai-nilai karakter dapat
diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari”.
5. Lingkup Masyarakat Politik yang “...merupakan wahana yang melibatkan
warga negara dalam penyaluran aspirasi dalam politik. Masyarakat politik
merupakan suara representatif dari segenap elite politik dan simpatisannya.
Masyarakat politik memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter
bangsa karena semua partai politik memiliki dasar yang mengarah pada
terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.”
6. Lingkup Dunia Usaha dan Industri yang “...merupakan wahana interaksi
para pelaku sektor riil yang menopang bidang perekonomian nasional.
Kemandirian perekonomian nasional sangat bergantung pada kekuatan
karakter para pelaku usaha dan industri yang di antaranya dicerminkan oleh
menguatnya daya saing, meningkatnya lapangan kerja, dan kebanggaan
terhadap produk bangsa sendiri.”
7. Lingkup Media Massa yang “...merupakan sebuah fungsi dan sistem yang
memberi pengaruh sangat signifikan terhadap publik, khususnya terkait
dengan pembentukan nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian
atau jati diri bangsa. Media massa, baik elektronik maupun cetak memiliki
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fungsi edukatif atau pun nonedukatif bergantung dari muatan pesan
informasi yang disampaikannya.”
Disinilah, bagaimana seorang guru harus mampu memadukan serta
mengkondisikan siswa dengan lingkungannya melalui modal sosial , sehingga siswa
berkembang sesuai dengan perkembangan jiwa dan lingkungan sekitarnya yang
merupakan local wisdom, yang akhirnya bermuara pada terciptanya karakter bangsa.
Pembelajaran Nilai
Pada tataran mikro, pendidikan karakter ditata sebagai berikut (Kemdiknas, 2010:1314 dalam Winataputra).
a. Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi dalam empat pilar, yakni
kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya
satuan pendidikan (school culture); kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra
kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat.
b. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pengembangan nilai/karakter
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata
pelajaran (embeded approach). Khusus, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama
dan Pendidikan Kewarganegaraan,
karena memang misinya adalah
mengembangkan nilai dan sikap maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi
fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan nilai
(value/character education). Untuk kedua mata pelajaran tersebut nilai/karakter
dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (instructional effects) dan juga
dampak pengiring (nurturant effects). Sementara itu untuk mata pelajaran lainnya,
yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan nilai/karakter, wajib
dikembangkan kegiatan yang memiliki dampak pengiring (nurturant effects)
berkembangnya nilai/karakter dalam diri peserta didik.
c. Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan
sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama
dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian
di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan nilai/karakter.
d. Dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yan g terkait
langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran, atau kegiatan ekstra
kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait
langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan Dokter Kecil, Palang Merah
Remaja, Pecinta Alam dll, perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan
(reinforcement) dalam rangka pengembangan nilai/karakter.
e. Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses
penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap prilaku
berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan menjadi kegiatan
keseharian di rumah dan di lingkungan masyarakat masing-masing.
Secara diagramatik, Pendidikan Karakter pada tataran mikro tersebut
digambarkan sebagai berikut.
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Pembiasaan dalam kehidupan
keseharian di satuan pendidikan

Integrasi ke dalam KBM
pada setiap Mapel

BUDAYA SEKOLAH:
(KEGIATAN/KEHIDU
PAN
KESEHARIAN DI
SATUAN

KEGIATAN
EKSTRA
KURIKULER

KEGIATAN
KESEHARIA
N DI RUMAH

Integrasi ke dalam kegiatan
Ektrakurikuler Pramuka, Olahraga,
Karya Tulis, Dsb.
Penerapan pembiasaan
kehidupan keseharian di rumah
yang sama dengan di satuan
pendidikan

Sumber: Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2010)

Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pembelajaran IPS
Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar memahami masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat,
memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan atas segala ketimpangan, serta
terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya
sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka
program-program pembelajaran IPS di sekolah perlu diorganisasikan dengan baik.
Tujuan pembelajaran IPS secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya,
melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.
b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang
diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah sosial.
c. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan
untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
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d. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu
membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat.
e. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri
sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.
pengembangan keterampilan pembuatan keputusan.
f. Memotivasi seseorang untuk bertindak berdasarkan moral.
g. Fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat menghakimi.
h. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya “to
prepare students to be well-functioning citizens in a democratic society” dan
mengembangkan kemampuan siswa mengunakan penalaran dalam mengambil
keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya.
i. Menekankan perasaan, emosi, dan derajat penerimaan atau penolakan siswa
terhadap materi Pembelajaran IPS yang diberikan. (Direktorat Tenaga Pendidik
Dirjen PMPTK Depdiknas. 2008.)
Dari tujuan yang telah ditetapkan, kemudian muncul pertanyaan bagaimana
cara mewujudkan tujuan tersebut? Untuk itu penulis mencoba untuk mendekatkan
dengan modal sosial yang ada di lingkungan siswa atau peserta didik, dengan pola
pembelajaran PIPS sebagai berikut:

Modal Sosial

1Partisipasi
2Resiprocity

Proses Pembelajaran
PIPS

3Trust
4Nilai-Nilai
5Tindakan proaktif

Tujuan
Pembelajaran PIPS

Memanfaatkan modal social yang meliputi partisipasi, resiprocity, trust, nilainilai, dan tindakan proaktif dijadikan bagian dari proses pembelajaran PIPS, kemudian
untuk mewujudkan tujuan pebelajaran PIPS, setelah itu kembali pada bagaimana
modal social menjadi bagian dari siswa, yang akhirnya menjadi bangsa yang
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berkarakter sesuai dengan norma yang berlaku di sekitarnya dalam kehidupan seharihari.
Sebagai contoh pembelajaran PIPS
Pembahasan tentang Hak Asasi Manusia
Unsur Partisipasi
Dalam proses pembelajaran PIPS, unsur partisipasi yang ada dalam modal
social, menjelaskan bahwa siswa tidak hanya di kurung dalam kotak yang dinamakan
kelas tetapi siswa diajak dalam suatu jaringan hubungan sosial yang dilakukan atas
prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan dan keadaban. Siswa tidak hanya
mengetahui tentang konsep HAM tetapi lebih memaknai HAM sebagai bagian dari
kehidupan, sehingga dalam tujuan pembelajaran PIPS, salah satunya adalah
Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya “to
prepare students to be well-functioning citizens in a democratic society” dan
mengembangkan kemampuan siswa mengunakan penalaran dalam mengambil
keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya dapat terwujud. Selain itu akhir dari
proses itu sendiri adalah kembali lagi ke modal social dimana kemampuan anggota
anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola
hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat
tidaknya modal sosial suatu kelompok. Selanjutnya dalam proses pembelajaran ini
unsur lainnya seperti resiprocity, trust, nilai-nilai, dan tindakan proaktif tidak dipisahpisah tetapi menjadi bagian yang saling ketergantungan dan selalu melekat untuk
mendukung proses tersebut.
Selain itu berkaitan dengan unsur resiprocity, proses pembelajaran
memunculkan semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain
akan melahirkan suatu masyarakat yang mudah membangun diri, kelompok dan
lingkungan sosial dan fisik mereka secara berkesinambungan. Sedangkan dalam unsur
trust atau rasa percaya didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan
sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola
tindakan yang saling mendukung, unsure lain yang sangat berperan dalam mengontrol
perilaku masyarakat adalah norma social, norma disini mengandung sangsi sosial yang
dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang
berlaku di masyarakatnya, sehingga HAM yang dipahami oleh siswa akan menjadi
bagian hidup yang dilaksanakan dengan baik, yang akhirnya menjadi turun temurun
dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat.
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CIVIC VIRTUE DALAM RANGKA HARMONI SOSIAL DAN
KEADILAN GLOBAL
oleh: Sunarto Amus9
Abstrak
Secara naluriah manusia mendambakan harmoni dan keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada harmoni tanpa keadilan. Keadilan melahirkan
harmoni, dan sebaliknya, harmoni mensyaratkan sekaligus memperkuat
tumbuhsuburnya keadilan. Namun, fenomena disharmoni dan ketidakadilan begitu sulit
dihilangkan. Dominasi hawa nafsu terhadap akal, benturan kepentingan individu dan
kelompok, kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan politik, penegakan hukum
diskriminatif, dan kepentingan nasional subyektif menjadi faktor penyebabnya. Civic
virtue dapat menciptakan harmoni sosial dan keadilan global. Sebagai ekspresi
psikososial-kultural warga negara, civic virtue mengandung karakter: berkeadaban,
bertanggung jawab, integritas, disiplin, peka, terbuka, kompromi, toleran, sabar dan
taat, murah hati dan empati, setia pada bangsa dan negara serta komitmen terhadap
penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Civic Vrtue, Harmoni, Keadilan Global
Pendahuluan
Beberapa waktu lalu, tepatnya minggu 8 Desember 2013, terjadi kerusuhan di
kawasan Little India, Singapura. Kerusuhan melibatkan 400 orang pelaku, dipicu oleh
tewasnya warga negara India akibat tertabrak bus yang dikemudikan warga negara
Singapura (Kompas, 2013). Kerusuhan juga terjadi di negara lain, seperti Thailand,
Philipina, Myanmar, dan Cina. Pada skala yang lebih tinggi, banyak negara di dunia
mengalami konflik berkepanjangan, seperti di Pakistan, Afganistan, Iraq, Sudan,
Mesir, Suriah, dan Palestina. Kerusuhan dan konflik itu tidak saja melibatkan warga
negara dari masing-masing negara, melainkan telah meluas bahkan diprakarsai oleh
aktor-aktor transnasional dan lembaga internasional. Meski telah menimbulkan banyak
korban jiwa dan harta benda, tak seorangpun manusia bisa memastikan kapan dan
bagaimana peristiwa itu akan berakhir.
Di Indonesia sendiri, kerusuhan dan konflik seakan tak pernah berhenti, begitu
meresahkan dan menyengsarakan masyarakat. Mulai dari kerusuhan antar pelajar, antar
mahasiswa, antar supporter sepakbola, antar penghuni lembaga pemasyarakatan, antar
geng, hingga kerusuhan dan konflik bernuasa SARA dan bermuatan politik seperti di
Ambon, Poso, Kalimantan, Jakarta, Lampung, dan Madura. Beberapa waktu lalu
sekelompok massa mengamuk dan merusak fasilitas ruang sidang Mahkamah
Konstitusi. Ini terkait dengan manipulasi putusan sengketa Pilkada yang diduga sarat
kecurangan dan abuse of power.
Apa arti dari semua fenomena dan fakta sosial tersebut? Ternyata, hingga kini
rasa „kedamaian‟ di se-antero dunia terus digerogoti oleh sikap dan perilaku
„ketidakadilan‟ manusia. Kalau demikian adanya, apa yang mesti dilakukan? Kalaupun
9
Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI, dan Dosen Prodi PPKn FKIP
Universitas Tadulako.
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tidak bisa dihilangkan sama sekali, langkah apa yang patut diupayakan untuk
menghambat laju pertumbuhan disharmoni dan ketidakadilan itu? Banyak hal yang
mungkin bisa dilakukan, namun “roh”nya mesti berpijak pada bagaimana membangun
dan menginternalisasikan “civic virtue” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara di era global. Apakah civic virtue dapat menciptakan dan memelihara
harmoni sosial dan keadilan global? Mengapa dan bagaimana civic virtue bisa
mewujudkannya? Tulisan ini bermaksud memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Disharmoni dan Ketidakadilan Global: Mengapa Terjadi?
Sederet contoh kasus yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa fenomena
ketidakadilan dan disharmoni merupakan bagian inhern kehidupan manusia. Dalam
catatan sejarah, banyak konflik (perang) terjadi di masa lalu, seperti: konflik Sunni dan
Syiah di Timur Tengah, konflik Arab-Israel, Konflik Uni Soviet-Afganistan, Perang
Teluk, Perang Vietnam, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Perang Salib antara Islam
dan Kristen, Perang Handak dan Perang Badar di zaman Rasulullah, Perang antara
Fir‟aun (bala tentaranya) dan Nabi Musa (pengikutnya), Perang antara Kaum Jahiliyah
dan Nabi Ibrahim bersama pengikutnya. Yang tak kalah pentingnya untuk dikenang
adalah “konflik perdana” di muka bumi: antara Qabil dan Habil ketika memperebutkan
wanita sebagai pendamping. Semua fenomena kekerasan, konflik, dan perang tersebut
merupakan satu bentuk ekspresi kejiwaan negatif manusia dalam meraih tuntutan dan
kebutuhan hidup pribadi, bangsa dan negara.
Mengapa disharmorni dan ketidakadilan itu tampak menjadi bagian yang selalu
eksis dalam kehidupan manusia, dulu hingga saat ini? Ada beberapa alasan: Pertama,
secara naluriah, ada dua potensi yang dianugerahi Tuhan kepada manusia yaitu hawa
nafsu dan akal. Hawa nafsu memancar ke dalam tiga karakteristik: ammarah,
lawwamah, dan mutmainnah. Dua nafsu yang disebut lebih awal cenderung bias,
bergerak dalam diri dan mengarahkan manusia menuju “sisi kiri” (syaitaniyah).
Idealnya nafsu harus dikendalikan oleh akal yang menjalankan fungsi ilahiyah. Bila ini
terjadi, maka nafsu berada dalam “gerbong” kemuliaan (humanisme) melewati “relrel” ilahiyah, itulah nafsu mutmainnah. Sebaliknya, bila tidak mengikuti irama ilahiyah
dan terjebak dalam bingkai syaitaniyah, maka nafsu itu tersesat dan menyesatkan
manusia. Hawa nafsu dan akal secara silih berganti berperan sebagai “lokomotif” dan
“gerbong” dalam hidup manusia. Mengapa dan bagaimana itu terjadi?
Nafsu dan akal adalah dua makhluk yang saling berkompetisi memperebutkan
jabatan dan kekuasaan untuk “merekayasa” manusia. Bagaimana potret kehidupan
manusia sehari-hari sangat tergantung pada dominasi salah satu dari keduanya. Apabila
akal mendominasi dan menjadi pemenang kompetisi, manusia tampil dengan “wajah”
humanis, memiliki jiwa yang damai, konflik batin terkendali, nurani memancarkan
kebenaran dan keadilan dalam sikap dan perilaku (akhlakulkarimah). Sebaliknya,
apabila hawa nafsu merajai pertarungan dan berkuasa, disharmorni batin akan
langgeng yang kemudian memancar dalam bentuk perilaku menyimpang manusia.
Inilah kekhawatiran Nabi Muhammad Saw sehingga ketika baru saja kembali dari
Perang Badar - perang yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Nabi
berucap kepada para sahabat: “kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang
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yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu”. Hal ini menegaskan betapa
berbahaya hawa nafsu dalam diri manusia, sangat menyesatkan.
Perilaku korupsi dan berbagai bentuk abuse of power lainnya merupakan
contoh konkrit. Pada hakekatnya, korupsi adalah satu bentuk pancaran kemenangan
hawa nafsu pada diri seseorang dalam perseteruannya dengan akal. Hawa nafsu
mengendalikan orientasi hidup pelaku korupsi sehingga mau menjarah hak-hak orang
lain. Manusia menjadi rakus terhadap “asesoris” dunia, bertindak di luar batas
kewajaran, mementingkan diri sendiri dan menempatkan materi (kebendaan) sebagai
“panglima” dan target hidup. Kekuasaan dijadikan alat dan kesempatan untuk
menumpuk harta dan kekayaan duniawi meskipun melibas rambu-rambu agama dan
norma sosial. Itulah yang disebut Koentjaraningrat (1974) sebagai “budaya
menerabas”, atau “mentalitas penyerobot” (Sarwono, 2013:6), suatu sikap mental yang
tidak memiliki tenggang rasa, tidak bisa ikut merasakan penderitaan orang lain, atau
tidak ada empati. Ketika banyak penguasa “menerabas” atau “menyerobot”, akan
terjadi instabilitas sosial dan ketidakdilan global, sebab ada hak-hak yang tidak
dinikmati si empunya. Gejolak sosial bermunculan, seperti: protes, demonstrasi,
perusakan, hingga konflik bersifat destruktif, yang ujung-ujungnya menganggu rasa
kedamaian masyarakat.
Alasan kedua, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hasrat dan
kebutuhan beragam, dan kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Pada satu sisi,
manusia atau masyarakat lazim memenuhi kebutuhan sesuai kaidah yang berlaku. Pada
tataran ini, kehidupan sosial masyarakat akan berlangsung secara harmonis. Namun
pada sisi lain, seringkali ada seseorang atau sekelompok orang, dalam
memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan seringkali “menabrak” dan
mengorbankan kepentingan orang atau kelompok lain. Sikap ambisi dan pragmatisme
kelompok biasanya mengganggu ketentraman dan rasa keadilan kelompok lain. Pada
titik inilah terjadi benturan di antara sesama anggota masyarakat sebab dirasakan ada
pelanggaran hak. Demikian pula, perbedaan tafsir terhadap keyakinan beragama
kadangkala bisa menimbulkan pertentangan dan permusuhan dalam masyarakat,
seperti dialami kaum Syiah dan Sunni di Sampang, Madura.
Kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan politik sektarian, dan penegakan
hukum diskriminatif juga menjadi pemicu disharmoni sosial. Ketimpangan ekonomi
yang dilatarbelakangi oleh kebijakan (policy) negara yang keliru sehingga melahirkan
kelompok miskin dalam jumlah besar seringkali menimbulkan kekecewaan, keresahan,
radikalisme, hingga pembunuhan. Kebijakan pemerintah orde baru selama ± 32 tahun
telah menimbulkan kesenjangan luar biasa antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Meskipun diklaim bahwa saat ini terjadi penurunan angka kemiskinan, namun
kesulitan banyak orang tua dalam menyekolahkan anak tidak bisa dipungkiri. Secara
kasat mata, kemiskinan tergambar ketika banyak warga masyarakat berdesak-desakan
berebut pembagian sembako gratis, atau kurban, yang kadangkala menimbulkan
korban jiwa. Bahkan merebaknya kasus terorisme belakangan ini, merupakan salah
satu efek negatif dari ketimpangan ekonomi dalam suatu negara.
Aspek politik memainkan peran yang tak kalah pentingnya dalam menciptakan
disharmoni dan ketidakdilan dalam masyarakat. Politik praktis – apapun alasannya –
selalu berkaitan dengan bagaimana memenangkan pertarungan meraih dan
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mempertahankan kekuasaan (struggle for power) dalam sebuah negara. Kalaupun
politik diterjemahkan sebagai upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat atau
kepentingan umum, namun tendensi itu harus selalu diselaraskan dengan kepentingan
unit sosial atau politik tertentu – apakah bernama partai atau rezim. Proyek
“golkarisasi” selama puluhan tahun yang berujung pada runtuhnya rezim orde baru,
terbentuknya rezim Atut di Banten yang menimbulkan kecaman dan resistensi, serta
maraknya isu putra daerah dalam Pilkada atau penerimaan pegawai merupakan sederet
contoh kasus betapa dimensi politik sangat berkontribusi bagi tumbuhsuburnya
disharmoni dan ketidakadilan sosial. Karena itu, wajar apabila sebagian ilmuan
memaknai politik sebagai konflik.
Kontribusi politik dimaksud makin berbahaya apabila berkorelasi dengan
penegakan hukum diskriminatif. Lembaga penegak hukum sebagai sandaran keadilan
seringkali melahirkan putusan “sarang semut” – putusan yang menimbulkan reaksi
negatif dan kebencian warga negara. Putusan sarang semut dilatarbelakangi oleh abuse
of power aparat penegak hukum, seperti dilakukan mantan ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Mohtar. Demikian pula, penyalahgunaan dana simulator SIM Joko Susilo, kasus
Hambalang, kasus suap Kajari Praya di NTB, serta banyak kasus hukum lainnya
menimbulkan kebencian (resentment) di kalangan warga negara. Kasus-kasus itu
secara langsung menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak
hukum dan pemerintahan. Ketika ketidakpercayaan berpadu dengan kebencian, maka
gejolak sosial akan muncul yaitu demonstrasi dan anarkisme. Demonstrasi
memperjuangkan „kepentingan rakyat‟ kemudian berhadapan dengan mobilisasi aparat
demi „keamanan rakyat‟. Sekali lagi, disharmoni sosial diakibatkan oleh ketidakadilan
hukum dan perilaku penegak hukum.
Alasan ketiga, berkaitan dengan upaya dari masing-masing kesatuan politik
yang lebih besar (negara) untuk memperjuangkan dan mengutamakan “kepentingan
nasional” dalam kancah pergaulan antar bangsa. Beberapa waktu lalu terungkap
tindakan penyadapan Badan Inteligen Australia terhadap pejabat pemerintah Indonesia.
Pemerintah Australia berdalih bahwa tindakan itu dilakukan demi menjaga
“kepentingan nasional” negaranya. Begitu pula, Israel hingga kini terus memperluas
pemukiman Yahudi di Jalur Gaza dengan dalih kepentingan nasional. Beberapa tahun
lalu, Amerika Serikat menginvasi Iraq dengan dalih menjaga stabilitas kawasan sebab
Iraq diklaim memproduksi senjata kimia dan membahayakan negara-negara Timur
Tengah. Kini, Amerika Serikat bersama sekutunya “menggerogoti” Iran dengan dalih
mengantisipasi bahaya nuklir. Benarkah demikian? Bukankah kepentingan nasional
berada di balik itu semua? Dengan menggunakan otoritas lembaga multinasional,
negara-negara maju berupaya memenuhi dan “mengamankan” kepentingan
nasionalnya, meski harus melanggar kaidah hukum internasional. Salah satu implikasi
yang „diciptakan‟ adalah banyak negara potensial dan kaya sumber daya alam terjebak
dalam kekerasan dan konflik nasional berkepanjangan.
Sepintas diakui banyak negara berkembang menerima bantuan dari negaranegara maju melalui lembaga korporasi multinasional, seperti IMF dan Bank Dunia.
Tujuan Bank Dunia adalah mengentaskan masyarakat miskin dan tertinggal di negaranegara berkembang. Namun faktanya, menurut Fred Wibowo – seorang Direktur
Indriya Production Media, Bank Dunia menjadi alat pemilik modal yang mengeruk dan
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menguras uang dan sumber daya negara-negara berkembang, bahkan Bank Dunia dan
IMF dianggap sebagai pelaku kejahatan global dengan cara memiskinkan rakyat.
Kedua lembaga itu menekan negara penerima utang untuk membuat kebijakan yang
menguntungkan negara donor. Wibowo menambahkan, tahun 2012 lalu, mantan Ketua
Ekonom Bank Dunia, Joseph Stiglitz menyatakan bahwa institusi Bank Dunia tidak
bekerja untuk orang miskin, lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Pada praktiknya Bank
Dunia menyalahi tujuan awal pembentukannya (Kompas, 2013:16).
Ketidakadilan dalam hubungan antar bangsa seringkali diwarnai protes,
demonstrasi, bahkan tindakan anarkis oleh warga negara suatu negara. Tindakan itu
biasanya dilakukan dengan merusak simbol-simbol kedaulatan negara yang dianggap
sebagai pemicu ketidakadilan. Hal itu kemudian menimbulkan dampak pada terjadinya
disharmoni hubungan baik antar negara satu sama lain, maupun antar warga negara
dengan negara asing, sebagaimana dialami Indonesia dan Australia belakangan ini.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengatasinya? Adakah langkah-langkah efektif,
praktis, dan visioner dalam menopang terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang
harmonis dan berkeadilan? Salah satu solusinya adalah melalui implementasi civic
virtue dalam kehidupan sosial dan bernegara.
Civic Virtue: Solusi Mewujudkan Harmoni dan Keadilan Global
Salah satu di antara tiga misi pendidikan kewarganegaraan dalam rangka
mewujudkan masyarakat madani, menurut Winataputra (2001), adalah misi substantifakademis. Misi ini berkaitan dengan pengembangan struktur atau tubuh pengetahuan
pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi
mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue (kebajikan kewarganegaraan), dan
civic culture (budaya kewarganegaraan) melalui kegiatan penelitian dan
pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan
sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).
Misi ini antara lain menempatkan civic virtue sebagai pilar yang mesti dikembangkan
untuk mewujudkan masyarakat madani. Asumsinya bahwa masyarakat madani
dicirikan oleh kesatuan pribadi warganegara yang memiliki kebajikan
kewarganegaraan (civic virtue). Kalau demikian adanya, apa sebenarnya esensi civic
virtue itu?
Istilah virtue (kebajikan), lazim dikaitkan dengan posisi dan peran manusia
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Montesquieu, sebagaimana dikutip
Quigley dan Bahmueller (1991:11) menyatakan bahwa virtue is the principle of
republican government... Virtue in a republic is love of one’s country, that is, love of
equality. It is not a moral virtue, not a Christian, but a public virtue. Ini mengandung
pengertian bahwa kebajikan berkaitan dengan prinsip dan pemerintahan republik…
kebajikan dalam republik adalah cinta terhadap negerinya, cinta persamaan atau
kesetaraan. Kebajikan bukanlah suatu kebajikan moral, bukan kebajikan Kristiani, akan
tetapi kebajikan publik. Dari definisi ini tampak bahwa Montesquieu ingin
menekankan pengertian virtue sebagai nilai-nilai positif yang bersumber dari kehendak
dan kesepakatan bersama. Secara implisit berarti, apa yang dikehendaki dan diputuskan
secara kolektif demi kepentingan dan kebaikan bersama dalam satu kesatuan politik,
itulah kebajikan.
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Gagasan Montesquieu tentang virtue sebagai kebajikan publik, kemudian
dikembangkan Quigley sebagai urusan publik dan pribadi warga negara. Menurut
Quigley, sebagaimana dikutip Winataputra (2012:58-59), civic virtue adalah kemauan
dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Civic virtue merupakan domain psikososial indvidu yang secara substantif memiliki
dua unsur, yaitu civic dispositions dan civic commitments. Civic dispositions adalah
sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi
sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan
civic commitments adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan
sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.
Lebih lanjut dikatakan, civic dispositions berkaitan dengan sejumlah
karakteristik kepribadian seseorang warga negara, berupa: civility atau keadaban
(hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat), individual
responsibility atau tanggung jawab individual, self-discipline atau disiplin diri, civicmindedness atau kepekaan terhadap masalah kewargaan, open-mindedness (terbuka,
skeptis, mengenal ambiguitas), compromise (prinsip konflik dan batas-batas
kompromi), toleration of diversity atau toleransi atas keberagaman, patience and
persistence atau kesabaran dan ketaatan, compassion atau keterharuan, generosity atau
kemurahan hati, dan loyalty to the nation and its principles atau kesetiaan pada bangsa
dan segala aturannya. Sedangkan civic commitments adalah kesedian warga negara
untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental
demokrasi konstitusional.
Menurut Quigley (1991), kebajikan kewarganegaraan (civic virtue) terdiri dan
ciri-ciri dan karakter, disposisi, dan komitmen yang penting bagi pemeliharaan dan
perbaikan pemerintahan dan kewarganegaraan demokratis. Contoh-contoh dan
kebajikan-kebajikan kewarganegaraan adalah tanggung jawab individu, disiplin diri,
integritas, patriotisme, toleransi dalam keragaman, kesabaran dan konsistensi, dan rasa
kasihan untuk yang lain. Komitmen-komitmen tersebut, termasuk pengabdian terhadap
hak azasi manusia, persamaan, kebaikan umum, dan aturan hukum.
Senada dengan Quigley, Bray dan Larry (2005:86) mengatakan, civic virtues
are the qualities of character and personal skills necessary to make the exercise of
citizenship meaningful. Civic virtues give us the capacity to exercise our rights,
promote our interests and meet our duties. Ini mengandung pengertian bahwa
kebajikan-kebajikan kewarganegaraan adalah kualitas dari karakter dan ketrampilanketrampilan pribadi yang diperlukan untuk kebermaknaan latihan kewarganegaraan.
Kebajikan-kebajikan kewarganegaraan memberikan kepada kita kapasitas untuk
berlatih hak-hak kita, mempromosikan minat dan kewajiban-kewajiban kita.
Dari uraian di atas tampak bahwa melalui internalisasi civic virtue akan lahir
suatu sikap dan perilaku kewarganegaraan yang baik dari seorang warga negara, baik
sebagai makhluk sosial, abdi negara, maupun sebagai warga dunia (global citizen).
Civic virtue akan membentuk jiwa yang mau dan mampu menghormati orang lain
(keadaban), mempunyai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab selaku warga negara
(self-discipline and responsibility), peka dan empati terhadap masalah kemanusiaan
dan kewargaan, terbuka dan toleran terhadap keberagaman, patuh dan sabar terhadap
ketentuan negara. Ini merupakan esensi dari pemenuhan hak dan kewajiban selaku
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warga negara, dalam kerangka membentuk warga negara yang cerdas dan baik (smart
and good citizen). Bila sejumlah watak itu terpatri dan menjelma dalam pribadi warga
negara dan pemimpin bangsa, maka bukan saja hubungan warga negara dengan negara
semakin baik, akan tetapi juga hubungan antar negara dalam pergaulan internasional
makin harmonis dan berkeadilan. Suatu negara yang baik dalam pergaulan
internasional antara lain ditentukan oleh sejauhmana pemimpin dan warga negara
memiliki akhlak kewarganegaraan (civic virtue) sebagai fondasi membangun
kepercayaan (trust) satu sama lain.
Winataputra (2012:60) menjelaskan, bahwa: “sasaran pengembangan civic
virtue dan civic participation adalah untuk mengembangkan watak dan karakter warga
negara yang peka, tanggap, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, dan
negaranya…Civic virtue atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan mencakup
„keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan
toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan‟. Semua
unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini saling memupuk dengan kehidupan civic
community atau civil society atau masyarakat madani Indonesia. Dengan kata lain,
tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan
berkembangnya akhlak kewarganegaraan (civic virtue) yang merupakan unsur utama
dari budaya kewarganegaraan (civic culture)”.
Apabila tiap warga negara dan pemimpin bangsa menginternalisasikan akhlak
kewarganegaraan dimaksud, maka sikap dan perilaku akan memancarkan nilai-nilai
kedamaian dan keadilan. Hal itu merupakan nilai-nilai yang bersifat universal, sebab
setiap manusia dimanapun berada, secara obyektif pasti menghendaki kedamaian dan
keadilan, meskipun secara subyektif belum tentu mau dan mampu mewujudkannya.
Hasil penelitian Peterson dan Seligman (2004:36) menemukan bahwa keadilan
(justice) merupakan salah satu di antara enam nilai kebajikan universal yang melekat
pada tradisi sosial atau budaya masyarakat global, seperti di Cina, Asia Selatan, dan
negara-negara Barat. Dikatakan bahwa di negara-negara industri Barat, keadilan
umumnya diterjemahkan ke dalam gagasan kesetaraan, yaitu keyakinan bahwa
ganjaran harus dibagi secara adil menurut kontribusi atau keuntungan, dan bahwa
orang-orang pada akhirnya memperoleh apa yang mereka layak dapatkan.
Salah satu bentuk kebajikan warga negara sekaligus pemimpin bangsa adalah
apa yang ditunjukkan almarhum Nelson Mandela. Ketika berkuasa (menjadi Presiden
Afrika Selatan), ia tidak melakukan pembalasan (revenge) kepada para pelaku
kejahatan kemanusiaan terhadap dirinya di masa lalu (ketika politik Apartheid
berlangsung), bahkan justru memberikan pemaafan (forgiven). Menurut Azra (2013:6),
sikap “memaafkan meski tidak melupakan” yang ditunjukkan Mandela merupakan
suatu kebajikan tingkat tinggi, yang walaupun semua agama dan nilai luhur
mengajarkan tapi tidak sanggup dilakukan semua orang. Mandela telah memberikan
warisan kebajikan kewarganegaraan mulia yang mestinya bisa ditiru oleh bangsa
Indonesia. Menurut hemat penulis, di tengah degradasi kepercayaan publik terhadap
lembaga-lembaga pemerintahan saat ini, figur dan akhlak kewarganegaraan Mandela
tetap dimiliki bangsa Indonesia sepanjang masa, bahkan boleh jadi melebihi keluhuran
budi seorang Mandela, meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Bangsa ini
pernah memiliki Baharuddin Lopa - seorang hakim dan pimpinan lembaga peradilan
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yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM,
masih ada sosok Artidjo Al-Kotsar – seorang hakim Mahkamah Agung yang
memberikan hukuman sangat berat terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan (koruptor),
dan masih ada Bambang Wijayanto – sosok pimpinan KPK yang sederhana, cerdas,
integritas dan penuh komitmen memberantas korupsi.
Benar bahwa untuk menghilangkan korupsi bukanlah pekerjaan mudah seperti
membalik telapak tangan. Dibutuhkan gerakan sistemik dan berkelanjutan untuk
mengatasi dan membasminya, tentu dalam bingkai akhlak kewarganegaraan. Dilihat
dari segi dampaknya, Peter Eigen, sebagaimana dikutip Isra (2013) menyatakan,
korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lembagalembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memiskinkan jutaan
orang di seluruh dunia. Bagi Sarwono (2013), perilaku korupsi merupakan satu bentuk
mentalitas menyerobot, dimana cara menguranginya, bukan dengan memberikan efek
jera sebab itu tidak efektif, melainkan dengan membangun sistem untuk memperkecil
kemungkinan terjadinya perilaku menyerobot itu. Artinya, langkah preventif jauh lebih
penting ketimbang kuratif. Sistem yang dimaksud, menurut Jon ST Quash, adalah
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun tata kelola dengan
bingkai hukum yang komprehensif akan menjadi starting-point guna menghindari
pemerintahan yang kleptokrat, psikopat, dan tiran. Yang paling penting adalah
kepemimpinan politik yang menyatakan komitmen memberantas korupsi (Isra, 2013).
Semua ini, menurut hemat penulis adalah bagian dari civic virtue (kebajikan atau
akhlak kewarganegaraan) dalam sebuah negara.
Dalam kehidupan bernegara, internalisasi civic virtue bagi setiap warga negara
dirasakan begitu penting dan mendesak sebagai pilar penyanggah dampak globalisasi.
Melalui pendidikan kewarganegaraan, civic virtue ditanamkan secara efektif kepada
siswa selaku warga negara muda (young citizen). Sinergi pembelajaran yang efektif,
kreatif, dan menyenangkan antara guru dan siswa harus terbangun sedemikian rupa
sehingga menghasilkan output pembelajaran yang mampu menggugah, menanamkan,
dan mempraktikkan kebajikan kewarganegaraan itu dalam perilaku sehari-hari. Karena
itu, kebajikan warga negara harus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan belajar,
menggunakan buku sumber, mempelajarinya secara aktif, serta menghubungkan antara
isi dan proses dalam membelajarkan pengetahuan, ketrampilan dan kebajikankebajikan warga negara (Azis Wahab, 2006).
Dalam konteks Indonesia, dengan menginternalisasikan civic virtue kepada
setiap warga negara (termasuk peserta didik) diyakini dapat mengatasi „ancaman
disintegrasi bangsa berupa: primordialisme, sentralisme, dan social injustice‟ (Silalahi,
2002), dan menekan semaksimal mungkin terjadinya apa yang Azis Wahab (2010)
sebut sebagai „disorientasi bangsa‟, seperti: arogansi kekuasaan, materialisme,
hedonisme, konsumerisme, destruktivisme, vandalisme, feodalisme, primordialisme,
irresponsible, dan nepotisme.
Dengan demikian, sebagai gerakan psikososial-kultural, civic virtue dapat
menciptakan harmoni dalam masyarakat, membangun kesetaraan, menutup ruang
terjadinya “tabrakan” hak sehingga bisa mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
Membangun harmoni dan keadilan bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan
tugas dan tanggung jawab setiap warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni
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sosial bisa terwujud apabila setiap individu mau “membumi”, menengok keadaan
sosialnya, menyapa tetangga, dan ikut hadir dalam berbagai kegiatan kewargaan
(Yunus, 2013). Pada akhirnya, kebajikan kewarganegaraan yang tumbuh pada diri
setiap pribadi dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleran,
tenggang rasa, dan harmonis.
Penutup
Harmoni dan keadilan merupakan dambaan setiap orang, hak dasar setiap
pribadi warga negara yang harus ditunaikan secara konsisten. Harmoni bisa terwujud
apabila ada keadilan substantif dan prosedural dalam masyarakat atau negara. Bila
tidak, maka yang muncul adalah pertentangan, kekerasan, konflik, bahkan peperangan
yang menimbulkan malapetaka bagi manusia. Masyarakat yang harmonis tidak selalu
berarti tidak ada pertentangan di dalamnya, melainkan masyarakat yang mampu
mengelola pertentangan itu secara bijak, yang menguntungkan semua pihak sehingga
tidak berujung pada perpecahan dan konflik. Tidak ada harmoni tanpa keadilan.
Keadilan melahirkan harmoni, dan sebaliknya, harmoni mensyaratkan sekaligus
memperkuat tumbuhsuburnya keadilan. Keadilan sejati ditandai bila tidak ada lagi
rumah kumuh di tengah hamparan bangunan megah dan rumah mewah, tidak ada lagi
kelaparan dan gizi buruk di tengah limpahan materi dan kemewahan penjahat krah
putih, tidak terusik lagi rasa keadilan hukum masyarakat di tangan para pemutus
perkara, serta tidak ada lagi keresahan dan kegelisahan warga negara di tengah
kekayaan dan kemesraan penguasa yang zalim. Keadilan tidak berarti selalu sama,
melainkan proporsional dan seimbang dalam memperoleh hak-hak (rights) dan
menunaikan kewajiban (duties). Hal itu bisa diwujudkan apabila semua komponen
bangsa dan negara di permukaan bumi ini memiliki civic virtue - suatu ekspresi
psikososial-kultural yang mengandung sense of crisis, empati, amanah, penuh
integritas dan dedikasi dalam mewujudkan bangsa dan negara yang amar ma’ruf nahi
munkar menuju terciptanya masyarakat yang baldatun toyyibatun warabbun gafur.
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DAMPAK TTM TERHADAP MAHASISWA DALAM PENGUASAAN
MATERI HUKUM
(Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD)
Oleh:
Sriyono10 (sryn@ut.ac.id) dan Syaeful Mikdar11 (mikdar@ut.ac.id)
ABSTRAK
Tutorial Tatap Muka (TTM) adalah salah satu bentuk layanan belajar kepada
mahasiswa yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Untuk program S-1 PGSD, TTM
diselenggarakan satu semester dengan delapan kali pertemuan @ 2 jam untuk mata
kuliah yang dianggap perlu untuk ditutorialkan. Salah satu mata kuliah yang
ditutorialkan adalah mata kuliah “Materi dan Pembelajaran PKn SD” yang berbobot 3
sks yang terdiri dari 9 modul. Sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk
mengetahui Dampak TTM terhadap Mahasiswa dalam Penguasaan Materi Hukum. Hal
ini penting, karena tingkat kesadaran hukum yang dilandasi wawasan materi hukum
perlu ditanamkan sejak dini sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka
penegakkan hukum dewasa ini. Sesuai dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan
Negara hukum yang berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam tujuan UndangUndang Dasar 1945.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
eksperimental Pretes-Posttest Control Group Design yaitu untuk mengukur efektivitas
dari sebuah metode atau model dalam pembelajaran dikomparasi prestasi subyek yang
sama antara sebelum dan setelah dikenai perlakuan (treatment) dan di tambah dengan
kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Lokasi penelitian kelompok belajar
yang berada di UPBJJ-UT : Bogor, Serang, Jakarta dan Surakarta. Kelompok Belajar
terdiri dari 7 (6 Pokjar treatment, yang mengikuti TTM dan 1 Pokjar/kontrol tanpa
mengikuti TTM) di lingkungan Wilayah Pulau Jawa. Penentuan sampel menggunakan
probability sampling dengan cara mengundi elemen/anggota populasi mahasiswa,
sampel yang ditentukan dengan satuan pokjar mahasiswa S-1 PGSD-FKIP-UT. Data
penelitian menunjukkan hasil belajar mahasiswa pada Kelompok Rendah (KR)
terdapat peningkatan yang sangat besar antara sebelum dan setelah TTM dalam
menguasai materi hukum baik pada aspek kognitif, maupun pada aspek afektif.
Sedangkan hasil belajar mahasiswa pada Kelompok Tinggi (KT) terdapat peningkatan
walaupun tidak sebesar pada kelompok rendah antara sebelum dan setelah mengikuti
TTM baik pada aspek kognitif, maupun pada aspek afektif. Hanya Sebagian kecil
TTM tidak terdapat dampak terhadap penguasaan materi hukum terutama pada
kelompok tinggi. Persepsi mahasiswa menyatakan bahwa TTM tentang materi hukum
disajikan melalui TTM sangat membantu dalam memahami materi modul dan sesuai
dengan Buku Materi Pokok. Bahkan tutorial ini sangat bermanfaat. Hasil belajar
mahasiswa secara keseluruhan terdapat peningkatan yang berarti antara sebelum dan
setelah mengikuti TTM, baik pada aspek kognitif, maupun pada aspek afektif. Model
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TTM yang disajikan Tutor sangat efektif terhadap mahasiswa dalam penguasaan materi
hukum.
Kata kunci : Tuturial Tatap Muka, Materi Hukum dan Matakuliah
PENDAHULUAN
Salah satu program studi yang ada di Universitas Terbuka (UT) adalah
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1 PGSD). Program Studi ini berada pada Jurusan
Pendidikan Dasar (Pendas) di (FKIP). Jumlah mahasiswa pada program ini kurang
lebih 300.000 yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang dikelola oleh 37 Unit
Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang berlokasi di setiap kota provinsi dan kotakota lainnya.
Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) yang diterapkan di UT, menuntut
mahasiswanya untuk mampu belajar mandiri. Bahan ajar yang digunakan UT adalah
bahan ajar cetak atau yang disebut modul. Modul ini dirancang secara khusus yang
memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
(Julaeha dan Pratmoko:2004) Untuk mengkondisikan hal tersebut, UT menyiapkan
perangkat sebagai berikut: 1). Bahan Ajar Cetak (BAC) atau Buku Materi Pokok
(BMP) yang dikenal oleh mahasiswa disebut modul, BMP ini disusun secara sistematis
sehingga mahasiswa dapat belajar tanpa tergantung kepada dosen; 2). Bahan Ajar Non
Cetak (BANC) berupa audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi.dan 3)
dan 3). Bantuan belajar kepada mahasiswa dalam bentuk tutorial, yaitu Tutorial Tatap
Muka (TTM), Tutorial Radio, dan Tutorial On-Line (Tuton).
Untuk program S-1 PGSD TTM diselenggarakan secara khusus. TTM ini
diselenggarakan selama satu semester dalam delapan kali pertemuan @ 2 jam (120
menit) dengan materi yang dianggap perlu untuk ditutorialkan. Salah satu mata kuliah
pada program ini adalah “Materi dan Pembelajaran Pkn SD (PDGK4401)” yang
berbobot 3 sks yang terdiri dari 9 modul. Secara rinci dapat peneliti sampaikan bahwa
rasionalisasi yang melatarbelakangi sehingga mata kuliah ini diberikan TTM yang
wajib disediakan oleh UT adalah: (1) mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang
berisi kompetensi utama program, (2) mata kuliah yang menuntut pemahaman yang
komprehensif, dan (3) mata kuliah ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi
sehingga tanpa bantuan TTM, mahasiswa diperkirakan akan mengalami kesulitan
dalam menguasai kompetensi yang dituntut.
Mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD membahas tentang : Paradigma
Baru PKn di SD/MI, Materi dan Pembelajaran Individu sebagai Insan Tuhan Yang
Maha Esa, Materi dan Pembelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dan
Semangat Kebangsaan, Materi dan Pembelajaran Keragaman Sosial Budaya
Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia, Materi dan
Pembelajaran Pancasila dan UUD Negara Tahun 1945, Materi dan Pembelajaran Hak
Asasi Manusia, Materi dan Pembelajaran Demokrasi, Memahami Materi dan Mampu
Membelajarkan Hukum dan Penegakan Hukum dan Materi dan Pembelajaran
Komunikasi Sosial Budaya Indonesia dan Karakter WNI Baru. Salah satu modul yang
dibahas pada mata kuliah ini tentang Materi Hukum yang meliputi: 1) Pengertian
Hukum, 2) Penggolongan dan Kalsifikasi Hukum, 3) Sumber Hukum, 4) Cabangcabang Hukum, 5) Jenis-jenis Hukuman, 6) Macam-macam Delik Hukum, 7) Tugas
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Kepolisian, Tugas Kejaksaan 8) Tugas Kehakiman dan 9. Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman. Dari konsep tersebut, peneliti memfokuskan pada materi pengertian
norma-norma hukum, Penggolongan atau klasifikasi Hukum, Sumber Hukum, cabangcabang hukum dan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang akan diujikan kepada
mahasiswa, kemudian dari materi tersebut dilihat bagaimana penguasaan mahasiswa
antara sebelum dan setelah mengikuti proses tutorial tatap muka. Penelitian berjudul :
”Dampak TTM terhadap Mahasiswa dalam Penguasaan Materi Hukum” (Mata Kuliah
Materi dan Pembelajaran PKn SD).
Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah, penulis memberikan batasan terhadap Apakah
TTM tentang materi hukum terdapat dampak peningkatan terhadap mahasiswa
program S1 PGSD ?
1. Apakah terdapat perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan sesudah
mengikuti tutorial bagi mahasiswa yang berkemampuan rendah?
2. Apakah terdapat perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan sesudah
mengikuti tutorial bagi mahasiswa yang berkemampuan tinggi?
3. Apakah terdapat perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan sesudah
mengikuti tutorial bagi seluruh mahasiswa?
Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan
sesudah mengikuti tutorial bagi mahasiswa yang berkemampuan rendah?
b. Untuk mengetahui perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan
sesudah mengikuti tutorial bagi mahasiswa yang berkemampuan tinggi?
c. Untuk mengetahui perbedaan penguasaan materi hukum antara sebelum dan
sesudah mengikuti tutorial bagi seluruh mahasiswa?
Tinjauan Pustaka
Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia
yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. UT menerapkan sistem belajar jarak
jauh dan terbuka. Terbuka dan jarak jauh merupakan dua konsep yang saling berkaitan
yang diterapkan oleh UT. Konsep belajar jarak jauh lebih ditujukan pada proses
pembelajaran baik yang berupa proses belajar mahasiswa, maupun metode
penyampaian yang dilaksanakannya.
Sehingga menurut Suciati (dalam Julaeha dan Pratmoko:2004), sehubungan belajar
mandiri dalam penulisan modul sebagai bahan ajar mandiri, modul hendaknya
memenuhi kriteria mudah dibaca dan dicerna, dalam arti menggunakan bahasa yang
sederhana, komunikatif dan jelas, mampu melibatkan proses berpikir mahasiswa; serta
memungkinkan mahasiswa dapat mengevaluasi tingkat penguasaannya secara mandiri.
Pembelajaran jarak jauh adalah proses transfer pengetahuan untuk pelajar
(siswa) yang dipisahkan dari instruktur (guru) dengan waktu dan/atau jarak fisik
sehingga membuat penggunaan komponen teknologi, seperti video, internet, CD, kaset,
dan bentuk teknologi lainnya untuk mencapai pembelajaran. “Pembelajaran jarak jauh”
dan “pendidikan jarak jauh” adalah istilah yang digunakan dalam pendidikan dan
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teknologi pembelajaran. Hal ini dianggap bahwa pembelajaran jarak jauh telah menjadi
metode pengajaran dan pembelajaran bagi banyak orang untuk setidaknya seratus
tahun (Moore & Kearsley, 1996) dimulai dengan teknologi cetak dan layanan pos
(pendidikan korespondensi) sepanjang jalan sampai ke komunikasi elektronik yang
digunakan saat ini.
(http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.distancelearning-college-guide.com/what-is-distance-learning.html)
http://arjunabelajar.wordpress.com/2011/05/22/pembelajaran-jarak-jauh/
Sedangkan jarak jauh banyak dikaitkan dengan keterpisahan antara mahasiswa
dengan dosen. Hal ini sesuai dengan pendapat Keegan (1991) yang mendefinisikan
pendidikan jarak jauh sebagai terjadinya “ pemisahan antara guru/dosen dengan peserta
didik selama masa belajar”. Konsep terbuka diartikan sebagai pemberian peluang yang
lebih besar pada mahasiswa untuk mengikuti pendidikannya, juga pengurangan
kriteria masuk bagi calon mahasiswa, dengan dasar pertimbangan bahwa kemampuan
mahasiswa adalah seleksi yang menentukan tingkat bertahannya mahasiswa dalam
mengikuti pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh,
mahasiswa UT perlu menjadi mahasiswa yang dapat belajar mandiri.
Program S-1 PGSD merupakan program pendidikan dalam jabatan (in-service
training) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi guru kelas SD agar
dapat mencapai kualifikasi S-1. Persyaratan S1 PGSD adalah: 1) guru SD/MI baik
negeri maupun swasta, 2) berijazah (berlatar pendidikan): a.) SPG/KPG pendidikan
guru yang sederajat atau SLTA/sederajat yang bertugas sebagai guru kelas di SD, b)
Program D2 PGSD dari LPTK yang mendapat izin dari Ditjen Dikti, ( Katalog, 2013).
Belajar mandiri adalah proses belajar atas prakarsa sendiri. Keberhasilan belajar
mandiri ditentukan oleh kedisiplinan, kreativitas, dan ketekunan belajar mahasiswa
sendiri. Kegiatan belajar mandiri bagi mahasiswa meliputi: mempelajari bahan ajar,
mengikuti siaran radio pendidikan, membentuk kelompok belajar kecil, mengerjakan
latihan mandiri, melakukan praktik dan praktikum (Katalog 2013).
Menurut Nana Sudjana (1987:43) ” Belajar adalah proses perubahan tingkah
laku yang disadari”, sedangkan Roestiyah (1979:10) Mengajar adalah suatu aktivitas
yang dilakukan oleh seorang guru dalam interaksi dengan siswanya. Di negara-negara
maju mengajar didefinisikan sebagai teaching is quidance of learning. Hal ini berarti
proses belajar bukan hanya menempatkan siswa sebagai objek, tetapi juga sebagai
subjek yang ikut terlibat dalam memperoleh informasi atau pengetahuan.
Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan oleh UT yang
bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Pelaksanaan
tutorial dilakukan dalam berbagai modus, yaitu dengan cara (1) tatap muka (TTM), (2)
media radio/televisi dan media massa, dan (3) internet (tutorial online). Dengan
mengikuti tutorial, mahasiswa diharapkan akan terbantu dalam mengatasi
permasalahan belajar serta memantapkan dan menguasai kompetensi mata kuliah yang
ditutorialkan.
Materi dan Pembelajaran PKn di SD (PDGK4401) adalah salah satu mata
kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 PGSD. Mata kuliah ini bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta didik, khususnya para guru
Sekolah Dasar (SD), yang mengikuti dan menambah kualifikasi fungsi perannya
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melalui Universitas Terbuka, terutama para guru yang berada jauh di daerah-daerah
yang tidak terjangkau proses pembelajaran secara reguler (Buku Materi Pokok Materi
dan Pembelajaran PKn di SD.). Salah satu materi yang dibahas pada BMP ini adalah
Konsep dasar Hukum. Dalam reliasasi pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan
suatu refleksi untuk mengukur tingkat keberhasilan ketercapaian dalam pembelajaran
tersebut. Menurut Wardani dkk (2007:.4) yaitu penelitian tindakan kelas adalah
penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri, melalui refleksi diri
dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar
siswa menjadi meningkat.
Pengetahuan tentang hukum di Sekolah Dasar sebagai salah satu aspek dari
mata pelajar pendidikan Kewarganegaraan yang lebih menekankan pada aspek sikap
dan perilaku. Tentu pengetahuan hukum untuk siswa SD sebagai proses penanaman
tingkat kesadaran yang tinggi karena selama ini nilai kesadaran hanya pada tataran
aspek kognitif. Akan tetapi tuntutan untuk siswa sangat tinggi, karena nilai Pendidikan
Kewarganegaraan tersebut tidak boleh mendapatkan skor nilai merah sebagai
persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan.
Sementara materi hukum lebih menekankan pada penanaman tingkat
kesadaran seseorang. Menurut Sudikno Mertokusumo (1986), yang dimaksud dengan
kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaidah ini
ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri.
Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang oleh
pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan….” Sedangkan Menurut
Kansil (Udin S. Winataputra:2010), norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang
timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai
pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di
sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam implementasinya sehari-hari di masyarakat, kaidah
kesopanan sudah barang tentu amat bersifat subjektif; apa yang dikatakan sopan atau
tidak sopan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu tidak selamanya dianggap
demikian oleh masyarakat yang lainnya.
Sementara pengertian norma hukum Menurut Kelsen (1995), hukum adalah
suatu tata yang bersifat memaksa. Suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan
perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakantindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatanperbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan, yaitu
menetapkan tindakan paksaan tersebut di dalam undang-undang
Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa S1 PGSD
yang berstatus guru SD ini dalam memahami konsep hukum.
Metode Penelitian
1. Tempat penelitian dilakukan di 7 kelompok belajar yang meliputi UPBJJ-UT
Bogor, Serang, Jakarta dan Surakarta. Lokasi Pokjar tersebut dianggap mewakili
(representatif) untuk mahasiswa S-1 PGSD di wilayah pulau Jawa.
2. Waktu Penelitian mulai tanggal 22 Juli 2013- 28 Nopember 2013
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Populasi
Mahasiswa Universitas Terbuka pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Salah satu Program Studi pada fakultas ini adalah Program Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD) S-1 yang berada di Jurusan Pendidikan Dasar (Pendas). Mahasiswa
tersebut berstatus guru yang bertugas mengajar di Sekolah Dasar (SD). Inilah yang
dijadikan populasi dalam penelitian ini
Sampel
Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling
dengan cara mengundi elemen/anggota populasi mahasiswa Program S1 PGSD yang
terdaftar di beberapa kelompok belajar (pokjar) meliputi wilayah UPBJJ-UT Bogor,
UPBJJ-UT Serang, UPBJJ-UT Jakarta dan UPBJJ-UT Surakarta, kelompok belajar
tersebut seperti berikut.
Instrumen
1) Tes Kognitif, 2) Tes Afektif, 3) Persepsi Mahasiswa Terhadap Tutor, 4) Pedoman
Wawancara
Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:
Pre-tes (Kognitif dan Afektif) dilaksanakan pada saat pertemuan pertama sebelum TTM
dimulai, Post-test (Kognitif dan Afektif) dilaksanakan pada saat pertemuan tutorial
terakhir (pertemuan ke delapan), dan Wawancara.
Teknik pengolahan data adalah sebagai berikut: Menilai hasil Tes Kognitif, Menilai
hasil Tes Afektif, Mengkey-in data ke dalam computer, Mengelompokkan mahasiswa
Kelompok Rendah dan Kelompok Tinggi, dan Menganalisis: Peningkatan nilai-ratarata pada Kelompok Rendah, Peningkatan nilai rata pada Kelompok Tinggi, dan
Peningkatan nilai rata-rata Seluruh Kelompok, Pembahasan, dan Membuat kesimpulan.
Untuk melihat efektivitas dari treatment ini dengan cara: membandingkan nilai ratarata (means) yang diperoleh mahasiswa antara pretest-posttest melalui perhitungan
Compare Means, melihat signifikansi peningkatan nilai rata-rata antara pretest-posttest
pada Kelompok Rendah-Kelompok Tinggi, dilakukan uji hipotesis dengan
menggunakan Uji-t (t-test) sampel berpasangan (Paired sample) melalui perhitungan
SPSS.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Secara keseluruhan hasil penelitian ini untuk menunjukkan Dampak Tutorial
Tatap Muka (TTM) yang diterapkan dalam menyajikan konsep hukum pada mata
kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD terhadap mahasiswa. Untuk menguji dampak
TTM terhadap mahasiswa tersebut dibuktikan dengan melakukan pre-tes dan pos-tes
yang berisi pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) yang berkaitan dengan materi
hukum yang disajikan dalam TTM. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa
terhadap penampilan tutor dalam TTM, mahasiswa diberikan format isian skala sikap.
Untuk membuktikan signifikansi dampak TTM terhadap mahasiswa dilakukan juga uji
hipotesis dengan menggunakan analisis uji t (t-test) dengan Paired Sampel Test.
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Untuk melihat dampak TTM materi hukum ini peneliti mendapatkan data dari
174 mahasiswa Program S-1 PGSD-FKIP-UT sebagai sampel yang diperoleh. Untuk
menunjukan kekuatan data ini, peneliti juga menguji mahasiswa yang tidak mengikuti
TTM mata kuliah ini yang dijadikan sebagai sampel kontrol sebanyak 16 mahasiswa
(satu kelas dari Pokjar Kabupaten Tangerang. Untuk membuktikan persepsi mahasiswa
terhadap penampilan Tutor dalam TTM peneliti juga melakukan wawancara dengan 14
mahasiswa.
Instrumen yang digunakan untuk Pre-tes dan Pos-tes adalah: Tes Aspek
Kognitif, Tes Aspek Afektif, skala sikap, Pedoman wancara
Langkah-langkah pelaksanaan penelitian: Pre-tes, Proses TTM, dan Pos-tes.
Pertama yang peneliti lakukan adalah melakukan pre-tes (kognitif dan Afektif)
kepada mahasiswa sebanyak 174 mahasiswa yang berasal dari 6 Kelas/Pokjar. Setelah
data hasil pre-tes ini terkumpul kami bagi menjadi dua kelompok yaitu:
Kelompok Rendah (KR), dan Kelompok Tinggi (KT).
Pengelompokan ini berdasarkan nilai pre-tes yang diperoleh mahasiswa. Kelompok
Rendah (KR) adalah mahasiswa yang memperoleh nilai ≤ 50, dan Kelompok Tinggi
(KT) adalah mahasiswa yang memperoleh nilai ≥ 51.
Pelaksanaan TTM
Program Studi S1 PGSD menyelenggarakan Tutorial Tatap Muka (TTM) yang
dilaksanakan di setiap Pokjar. TTM ini dilaksanakan selama 8 pertemuan @ 2 jam
(120 menit). Salah satu mata kuliah pada TTM ini adalah Materi dan Pembelajaran
PKn SD untuk mahasiswa pada semester 7. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel
adalah mahasiswa yang mengikuti TTM mata kuliah tersebut di 6 Kelompok Belajar.
Materi yang disajikan sebagai treatment dalam penelitian ini adalah materi tentang
“memahami materi dan mampu membelajarkan hukum dan penegakan hukum”
yang terdapat pada modul 6 mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD yang
meliputi 4 konsep yaitu: 1) norma-norma hukum; 2) penggolongan atau klasifikasi
hukum, 3) sumber hukum, dan 4) cabang-cabang hukum dan pokok-pokok kekuasaan
kehakiman.
Materi ini secara serempak dilaksanakan di Pokjar sampel yang disajikan pada
pertemuan ke 6. Materi ini disajikan oleh Tutor sesuai dengan bidang keahliannya yang
direkrut dari Dosen Perguruan Tinggi (Universitas Tirtayasa Serang dan FKIP-UT).
Hasil Tes Pengetahuan (Kognitif) Per Pokjar
Hasil nilai rata-rata tes kognitif yang diperoleh mahasiswa pada kelompok Rendah dan
Tinggi di masing-masing Kelompok Belajar seperti pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 1

Rata-rata Hasil Test Kognitif menurut Pokjar dan Kemampuan Mahasiswa

Kemampuan

Banyaknya

Rata-rata Test

Mahasiswa

Pre

Post

Perbedaan

No.

Pokjar

Mahasiswa

1

PARUNG

Rendah

14

44,1

59,1

15,0

Tinggi

16

65,1

60,1

-5,0

Rendah

18

37,8

80,4

42,6

Tinggi

9

72,3

74,7

2,3

Tinggi

35

87,0

81,7

-5,3

Rendah

11

44,0

84,0

40,0

Tinggi

23

65,0

86,3

21,3

Rendah

8

42,5

77,5

35,0

Tinggi

22

74,7

83,0

8,3

Rendah

6

39,0

46,8

7,8

Tinggi

12

62,8

78,6

15,8

KAB TNG

Rendah

4

44,3

50,8

6,5

(Kontrol)

Tinggi

12

62,3

65,4

3,2

2

3

4

5

6

7

a)

b)

c)

d)

e)

KOT SRG

KAB TNG

KOT TNG-1

KOT TNG-2

PDK CABE

Rendah

Pada Pokjar Parung (UPBJJ-UT Bogor), nilai rata-rata pada kelompok rendah
antara pre-tes dan pos-tes adalah 44,1 – 59.1 = 15,0, pada kelompok tinggi antara
pre-tes dan pos-tes adalah 65,1 – 60,1 = -5,0.
Pada Pokjar Kota Serang/KOT SRG (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata kelompok
rendah antara pre-tes dan pos-tes adalah 37,8 – 80,4 = 42,6, kelompok tinggi
antara pre-tes dan pos-tes adalah 72,3 – 74,7 = 2,3.
Pada Pokjar Kabupaten Tangerang (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata yang
diperoleh mahasiswa pada kelompok tinggi antara pre-tes dan pos-tes adalah 87,0
– 81,7 = -5,3.
Pada Pokjar Kota Tangerang-1/KOT TNG-1 (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
yang diperoleh mahasiswa pada kelompok rendah antara pre-tes dan pos-tes
adalah 44,0 – 84,0 = 40,0, kelompok tinggi antara pre-tes dan pos-tes adalah 65,0
– 86,3 = 21,3.
Pada Pokjar Kota Tangerang-2/KOT TNG-2 (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
yang diperoleh mahasiswa pada kelompok rendah antara pre-tes dan pos-tes
adalah 42,5 – 77,5 = 35,0, kelompok tinggi antara pre tes dan pos tes adalah 74,7
– 83,0= 8,3.

1019

f) Pada Pokjar Pondok Cabe/PD CABE (UPBJJ-UT Jakarta), nilai rata-rata kelompok
rendah antara pre-tes dan pos-tes adalah 39,0 – 46,8 = 7,8, kelompok tinggi antara
pre-tes dan pos-tes adalah 62,8 – 78,6 = 15,8.
g) Pada Pokjar Kabupaten Tangerang/KAB TNG (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
kelompok rendah antara pre-tes dan pos-tes adalah 44,3 – 50,8 = 6,5, kelompok
tinggi antara pre tes dan pos tes adalah 62,3 – 65,4 = 3,2.
Hasil Tes Kelompok Rendah
Hasil Tes Kelompok Rendah dari 5 Pokjar (karena pada Pokjar Kab. Tangerang
tidak terdapat kelompok Rendah), seluruhnya terdapat peningkatan nilai rata-rata
seperti berikut:
a. Pokjar Parung
= 15,0
b. Pokjar Kota Serang
= 42,6
c. Pokjar Kab. Tangerang
= ----d. Pokjar Kota Tangerang-1 = 40,0
e. Pokjar Kota Tangerang-2 = 35,0
f. Pokjar Pondok Cabe
= 7,8
g. Kab. Tangerang (Kontrol) = 6,5
1) Hasil Tes Kelompok Tinggi
Hasil Tes Kelompok Tinggi dari 6 Pokjar, 4 Pokjar terdapat peningkatan nilai ratarata, sedangkan di dua Pokjar tidak terdapat peningkatan bahkan menurutn, seperti
berikut:
a. Pokjar Parung (menurun)
= -5,0
b. Pokjar Kota Serang
= 2,3
= -5,3
c. Pokjar Kab. Tangerang (menurun)
d. Pokjar Kota Tangerang-1
= 21,3
e. Pokjar Kota Tangerang-2
= 8,3
f. Pokjar Pondok Cabe
= 15,8
g. Kab. Tangerang (Kontrol)
= 3,2
2) Hasil Tes Kognitif Keseluruhan
Tabel 2

Rata-rata Hasil Test Kognitif menurut Kemampuan Mahasiswa Pokjar TTM

Kemampuan

Banyaknya

Rata-rata Test

t-test

Mahasiswa

Mahasiswa

Pre

Post

Perbedaan

t

nilai-p

Rendah

57

41.3

71.9

30.6

11.874

0.000

Tinggi

117

73.8

79.0

5.3

3.564

0.001

Semua

174

63.1

76.7

13.6

8.567

0.000

Rata-rata nilai kognitif keseluruhan (174 mahasiswa dari 6 Pokjar) antara pre tes dan
pos tes adalah 73,3 – 82,0 = 8,7.
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3) Hasil Tes Afektif/Sikap
Hasil Nilai rata-rata tes kognitif seperti pada tabel 3 berikut.
Tabel 3

Rata-rata Hasil Test sikap menurut Pokjar dan Kemampuan Mahasiswa
Kemampuan

Banyaknya

Rata-rata Test

Mahasiswa

Pre

Post

Perbedaan

No.

Pokjar

Mahasiswa

1

PARUNG

Rendah

1

47,0

67,0

20,0

Tinggi

29

74,2

76,6

2,4

Rendah

10

41,3

82,1

40,8

Tinggi

17

72,9

83,1

10,2

Rendah

2

43,5

86,5

43,0

Tinggi

33

80,0

86,7

6,7

Tinggi

34

77,5

83,0

5,5

Rendah

1

40,0

87,0

47,0

Tinggi

29

77,0

84,1

7,1

18

70,2

75,9

5,7

16

75,2

83,3

8,1

2

3

4

5

6

KOT SRG

KAB TNG

KOT TNG-1

KOT TNG-2

PDK CABE

Rendah

Rendah
Tinggi

7

a)

b)

c)

d)
e)

KAB TNG

Rendah

(Kontrol)

Tinggi

Pada Pokjar Parung (UPBJJ-UT Bogor), nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa
pada kelompok rendah antara pre tes dan pos tes adalah 47,0-67,0 = 20,0,
kelompok tinggi antara pre-tes dan pos-tes adalah 74,2-76,6 = 2,4.
Pada Pokjar Kota Serang/KOT SRG (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata yang
diperoleh mahasiswa pada kelompok rendah antara pre tes dan pos tes adalah
41,3-82,1 = 40,8, kelompok tinggi antara pre tes dan pos tes adalah 72,9-83,1 =
10,2.
Pada Pokjar Kabupaten Tangerang (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata yang
diperoleh mahasiswa pada kelompok rendah antara pre tes dan pos tes adalah 43,5
– 86,5 = 43,0, kelompok tinggi adalah 80,0 – 86,7 = 6,7.
Pada Pokjar Kota Tangerang-1/KOT TNG-1 (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
yang diperoleh mahasiswa antara pre tes dan pos tes adalah 77,5 -83,0 = 5,5.
Pada Pokjar Kota Tangerang-2/KOT TNG-2 (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
yang diperoleh mahasiswa pada kelompok rendah antara pre tes dan pos tes adalah
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40,0 – 87,0 = 47,0, kelompok tinggi antara pre tes dan pos tes adalah 77,0 – 84,1 =
7,1.
f) Pada Pokjar Pondok Cabe/PD CABE (UPBJJ-UT Jakarta), nilai rata-rata yang
diperoleh mahasiswa antara pre tes dan pos tes adalah 70,2 – 75,9 = 5,7.
g) Pada Pokjar Kabupaten Tangerang/KAB TNG (UPBJJ-UT Serang), nilai rata-rata
yang diperoleh mahasiswa antara pre tes dan pos tes adalah 75,2 – 83,3 = 8,1.
Hasil Tes Afektif Keseluruhan
Hasil tes afektif secara keseluruhan seperti pada tabel 4 berikut.
Tabel 4

Rata-rata Hasil Test sikap menurut Kemampuan Mahasiswa Pokjar TTM

Kemampuan

Banyaknya

Rata-rata Test

t-test

Mahasiswa

Mahasiswa

Pre

Post

Perbedaan

t

nilai-p

Rendah

14

41,9

82,0

40,1

12,055

0,000

Tinggi

160

76,0

82,0

6,0

5,876

0,000

Semua

174

73,3

82,0

8,7

7,273

0,000

Rata-rata nilai afektif keseluruhan (174 mahasiswa dari 6 Pokjar) antara pre tes dan pos
tes adalah 75,2 – 83,3 = 8,1.
Persepsi Mahasiswa Terhadap TTM
Tabel 5

Penilaian Peserta TTM terhadap Kualitas Tampilan Tutor
Menurut Pokjar TTM
Prosentase Penilaian Peserta
Sangat
Baik

Baik

Kurang

Sangat
Kurang

Pendahuluan

28,4

61,8

9,3

0,5

Penyajian

34,1

56,0

9,7

0,3

Penutup

29,3

65,5

5,2

0,0

Keseluruhan Tampilan

31,5

59,7

8,6

0,3

A

Pendahuluan

20,6

78,2

1,3

0,0

B

Penyajian

28,4

70,2

1,5

0,0

C

Penutup

30,5

69,0

0,5

0,0

26,8

72,0

1,2

0,0

Pokjar

Aspek Tampilan Tutor

1

A
B
C

2

PARUNG

KOT SRG

Keseluruhan Tampilan
3

KAB TNG

A

Pendahuluan

4,8

90,4

4,8

0,0

B

Penyajian

9,0

83,8

7,0

0,2
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C

Penutup

Keseluruhan Tampilan
4

5

KOT TNG-1

KOT TNG-2

PDK CABE

92,0

2,3

0,0

7,2

87,3

5,4

0,1

A

Pendahuluan

23,7

73,4

2,9

0,0

B

Penyajian

19,5

77,7

2,8

0,0

C

Penutup

32,3

65,2

2,5

0,0

Keseluruhan Tampilan

22,7

74,6

2,7

0,0

A

Pendahuluan

16,2

75,3

8,4

0,0

B

Penyajian

21,0

72,5

6,1

0,3

C

Penutup

15,9

75,0

9,1

0,0

18,7

73,8

7,4

0,2

9,4

81,1

9,4

0,0

Keseluruhan Tampilan
6

5,7

A

Pendahuluan

B

Penyajian

17,1

69,4

13,5

0,0

C

Penutup

14,8

79,6

5,6

0,0

14,6

74,7

10,7

0,0

Keseluruhan Tampilan

Persepsi mahasiswa terhadap TTM, dan Tutor. Persepsi ini meliputi Pendahuluan,
Penyajian dan Penutup.
a) Pokjar Parung, Persepsi mahasiswa terhadap TTM 31,5% mengatakan sangat baik,
59,7% mengatakan baik. 8,6%, Kurang dan 0,3 % mengatakan sangat kurang. Jadi
persepsi mahasiswa Pokjar Parung terhadap TTM 91,2% TTM Baik, hanya 8,8%
yang mengatakan TTM sangat kurang.
b) Pokjar Kota Serang, Persepsi mahasiswa terhadap TTM 26,8% mengatakan sangat
baik, 72,0% mengatakan baik. 1,2%, Kurang dan 0,0 % mengatakan sangat kurang.
Jadi persepsi mahasiswa Pokjar Parung Kota Serang terhadap TTM 98,8% TTM
Baik, hanya 1,2% yang mengatakan TTM sangat kurang
c) Pokjar Kabupaten Tangerang. Persepsi ini meliputi Pendahuluan, Penyajian dan
Penutup. Persepsi mahasiswa terhadap TTM 7,2% mengatakan sangat baik, 87,3%
mengatakan baik. 5,4%, Kurang dan 0,1 % mengatakan sangat kurang. Jadi
persepsi mahasiswa Pokjar Kabupaten Tangerang terhadap TTM 94,5% TTM
Baik, hanya 5,45% yang mengatakan TTM sangat kurang.
d) Pokjar Kota Tangerang-1. Persepsi ini meliputi Pendahuluan, Penyajian dan
Penutup. Persepsi mahasiswa terhadap TTM 22,7% mengatakan sangat baik,
74,6% mengatakan baik. 2,7%, Kurang dan 0,0 % mengatakan sangat kurang. Jadi
persepsi mahasiswa Pokjar Kota Tangerang-1 terhadap TTM 97,3% TTM Baik,
hanya 2,7% yang mengatakan TTM sangat kurang.
e) Pokjar Kota Tangerang-2. Persepsi ini meliputi Pendahuluan, Penyajian dan
Penutup. Persepsi mahasiswa terhadap TTM 18,7% mengatakan sangat baik,
73,8% mengatakan baik. 7,4%, Kurang dan 0,2 % mengatakan sangat kurang. Jadi
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persepsi mahasiswa Pokjar Kota tangerang-2 terhadap TTM 92,5% TTM Baik,
hanya 7,5% yang mengatakan TTM sangat kurang.
f) Pokjar Pondok Cabe. Persepsi ini meliputi Pendahuluan, Penyajian dan Penutup.
Persepsi mahasiswa terhadap TTM 14,6% mengatakan sangat baik, 74,7%
mengatakan baik. 10,7%, Kurang dan 0,0 % mengatakan sangat kurang. Jadi
persepsi mahasiswa Pokjar Pondok Cabe terhadap TTM 89,3% TTM Baik, hanya
10,7% yang mengatakan TTM sangat kurang.
Uji Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas 3 hipotesis. Berikut ini secara
berturut-turut hasil uji hipotesis dengan menggunakan t-tes paired sample melalui
perhitungan SPSS versi 13.00.
Hipotesis 1, Berdasarkan data yang terkumpul, perbandingan nilai rata-rata (means)
yang diperoleh mahasiswa Kelompok Rendah (KR) antara sebelum dan setelah
mempelajari materi hukum melalui TTM, menunjukkan adanya peningkatan nilai ratarata, baik pada aspek kognitif maupun aspek afektif, seperti pada tabel 2 dan 4 yaitu:
peningkatan nilai rata-rata pada aspek kognitif antara pretest-posttest adalah 41,3<71,9
dengan selisih=30.60, dan peningkatan nilai rata-rata pada aspek afektif 41,9<82,0
dengan selisih = 40,1. Dengan demikian berdasarkan tes kedua aspek tersebut,
menunjukkan peningkatan yang signifikan, artinya TTM dalam konsep hukum melalui
TTM sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa.
Selanjutnya dengan perhitungan t-test sampel berpasangan (paired sample) melalui
perhitungan SPSS versi 13.00.
Pada Aspek Kognitif : t hitung : 0.05, dan t tabel : 1.8331
Berdasarkan Analisis t-test di atas, diperoleh t hitung > t tabel (11,874 > 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t-tabel (signifikan)
Pada Aspek Afektif, t hitung : 0.05, dan t table : 1.8331
Berdasarkan Analisis t-test di atas, diperoleh t hitung > t tabel (12,055 > 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel (signifikan).
Jadi Ho ditolak., dan Ha diterima, baik pada aspek kognitif maupun pada aspek afektif.
Kesimpulannya:
“Terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa yang signifikan pada Kelompok
Rendah antara sebelum dan setelah mempelajari materi hukum pada mata kuliah
Materi dan Pembelajaran PKn di SD melalui TT
Hipotesis 2, Berdasarkan data yang terkumpul, perbandingan nilai rata-rata (means)
yang diperoleh mahasiswa Kelompok Tinggi (KT) antara sebelum dan setelah
mempelajari materi materi hukum melalui TTM, menunjukkan adanya peningkatan
nilai rata-rata, baik pada aspek kognitif maupun aspek afektif, seperti pada tabel 2,
yaitu: peningkatan nilai rata-rata pada aspek kognitif adalah 73,8<79,0 dengan selisih
= 5,3, dan peningkatan nilai rata-rata aspek afektif adalah 76,0<82,0 dengan selisih 6,0.
Dengan demikian berdasarkan test, kedua aspek tersebut menunjukkan peningkatan
yang signifikan, artinya materi hukum melalui TTM sangat efektif dalam
meningkatkan kemampuan mahasiswa.
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Selanjutnya dengan perhitungan t-test sampel berpasangan (paired sample) melalui
perhitungan SPSS versi 13.00.
Pada Aspek Kognitif : t hitung : 0.05, dan t table : 1,8331
Berdasarkan Analisis t-test di atas, diperoleh t hitung > t tabel (3,564> 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel (signifikan)
Pada Aspek Afektif: t hitung : 0.05, dan t tabel : 1.8331
Berdasarkan Analisis t-test di atas, diperoleh t hitung > t table (12,055> 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel (signifikan)
Jadi Ho ditolak, dan Ha diterima, baik pada aspek kognitif maupun pada aspek afektif.
Kesimpulannya: Terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa yang signifikan pada
Kelompok Tinggi antara sebelum dan setelah mempelajari materi materi hukum
melalui TTM.
Hipotesis 3, Berdasarkan data yang terkumpul, perbandingan nilai rata-rata (means)
yang diperoleh mahasiswa secara keseluruhan, baik Kelompok Tinggi (KT) maupun
Kelompok Rendah (KR) setelah mempelajari materi materi geografi melalui TTM,
menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata, baik pada aspek kognitif maupun
pada aspek afektif.
Pada aspek Kognitif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 73,8<79,0 dengan selisih = 5,3,
dan pada aspek afektif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 73,3<82,0 dengan selisih 8,7.
Dengan demikian berdasarkan tes kedua aspek tersebut menunjukkan peningkatan
yang signifikan, artinya materi hukum melalui TTM sangat efektif dalam
meningkatkan kemampuan mahasiswa.
Selanjutnya dengan perhitungan t-test sampel berpasangan (paired sample) melalui
perhitungan SPSS versi 13.00.
Pada Aspek Kognitif: t hitung : 0.05, dan t tabel : 1.8331
Berdasarkan Analisis Uji-t di atas, diperoleh t hitung > t tabel (8,567> 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel (signifikan)
Pada Aspek Afektif: t hitung : 0.05, dan t tabel : 1.8331
Berdasarkan Analisis Uji-t di atas, diperoleh t hitung > t tabel (7,253> 1.8331)
Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel (signifikan)
Jadi Ho ditolak, dan Ha diterima, baik pada aspek kognitif maupun pada aspek afektif.
Kesimpulannya:
Terdapat peningkatan kemampuan mahasiswa yang signifikan secara keseluruhan
antara sebelum dan setelah mempelajari materi materi hukum melalui TTM.
Berdasarkan data yang terkumpul perbandingan nilai rata-rata (means) yang diperoleh
mahasiswa antara Kelompok Rendah (KR) dengan Kelompok Tinggi (KT) setelah
mempelajari materi materi hukum melalui TTM, menunjukkan adanya peningkatan
nilai rata-rata, baik pada aspek kognitif maupun maupun pada afektif.
Pada Kelompok Rendah:
(1) Pada Aspek Kognitif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 41,3<71,9 dengan selisih
peningkatan yaitu 30,6, dan
(2) Pada aspek afektif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 41,9<82,0, dengan selisih
peningkatan yaitu 40,1.
Pada Kelompok Tinggi:
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(3) Pada Aspek Kognitif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 73,8<79.0 dengan selisih
peningkatan yaitu 5,3 , dan
(4) Pada aspek afektif, nilai rata-rata Pretest-Posttest = 76,0<82,0, dengan selisih
peningkatan yaitu 6,0.
Melihat perbandingan selisih, antara Kelompok Rendah dengan Kelompok Tinggi,
pada kemampuan kognitif ternyata selisih nilai rata-rata pada Kelompok Rendah lebih
besar daripada Kelompok Tinggi yaitu 40>6,0 dengan selisih 36,0
Begitu pula perbandingan selisih, antara Kelompok Rendah dengan Kelompok Tinggi,
pada aspek afektif, ternyata selisih nilai rata-rata pada Kelompok Rendah lebih besar
daripada Kelompok Tinggi yaitu 30,6>5,3 dengan selisih 25,3. Berdasarkan
perbandingan antar selisih nilai rata-rata, peningkatan kemampuan melalui
pembelajaran materi modul, baik kognitif maupun afektif bagi mahasiswa yang
memiliki nilai rendah (<50) peningkatan dalam kemampuan kognitif dan afektif
tampak lebih efektif.
PEMBAHASAN
Pada bagian ini ada 2 hal yang akan dibahas yaitu: (1) Hasil Belajar, (2) Persepsi
Mahasiswa Terhadap proses tutorial tatap muka (TTM).
1. Pembahasan Hasil Belajar
Untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada aspek kognitif dapat dilihat
berdasarkan hasil tes antara sebelum dan setelah (pretes-postes) mempelajari
materi hukum. Kelompok Rendah (KR) pada aspek kognitif antara pretes-postes
terdapat peningkatan hasil belajar yaitu 41,3<71,9 dengan selisih 30,6. Begitu pula
pada aspek afektif antara pretes-postes terdapat peningkatan belajar yaitu
41,9<82,0, dengan selisih 40,1. Dengan demikian Tutorial Tatap Muka tentang
hukum, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa, baik pada aspek kognitif
maupun aspek afektif.
Tabel 6 Nilai Rata-Rata Kelompok Rendah (N-174)
Kelompok Rendah
Kognitif
Afektif
Pretes
Postes
Selisih
Pretes
Postes
41,3
71,9
30,6
41,9
82,0

Selisih
40,1

b. Kelompok Tinggi (KT)
Pada Kelompok Tinggi (KT) aspek kognitif antara pretes-postes terdapat
peningkatan hasil belajar yaitu 73,8<79,0 dengan selisih 5,3. Begitu pula pada
aspek afektif antara pretes-postes terdapat peningkatan belajar yaitu 76.00<82.00 ,
dengan selisih (gain) adalah 6.00. Dengan demikian Tutorial Tatap Muka tentang
hukum, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa, baik pada aspek kognitif
maupun aspek afektif.
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Pretest
73,8

Tabel 7 Nilai Rata-rata Kelompok Tinggi (N=174)
Kelompok Tinggi
Kognitif
Afektif
Posttest Selisih
Pretest
Posttest
79,0
5,3
76,0
82,0

Selisih
6,0

Seluruh Kelompok pada aspek kognitif antara pretes-postes terdapat
peningkatan hasil belajar yaitu 63,1<76,7 dengan selisih 13,6. Begitu pula pada
aspek afektif antara pretest-posttest terdapat peningkatan belajar yaitu
73,3<82,0, dengan selisih adalah 8,7. Dengan demikian Tutorial Tatap Muka
tentang hukum, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa, baik pada aspek
kognitif maupun aspek afektif. (Lihat Tabel 7)
2. Persepsi Mahasiswa Terhadap TTM
Tabel 8

Penilaian Peserta TTM terhadap Kualitas Tampilan Tutor
Pada Seluruh Pokjar TTM
Prosentase Penilaian Peserta
Aspek Tampilan Tutor

Sangat Baik

Baik

Kurang

Sangat
Kurang

A

Pendahuluan

18,0

76,5

5,5

0,1

B

Penyajian

21,7

72,4

5,8

0,1

C

Penutup

22,6

73,6

3,7

0,0

21,0

73,7

5,3

0,1

Keseluruhan Tampilan

Materi Tutorial yang disajikan sebagai treatment dalam penelitian ini adalah
tentang: norma-norma hukum, penggolongan atau klasifikasi hukum, sumber hukum,
cabang-cabang hukum dan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Materi ini secara
serempak dalam TTM di 6 Kelompok Belajar (Pokjar). Setelah mahasiswa mengikuti
TTM, peneliti memberikan kuesioner dalam bentuk skala sikap untuk mengungkap
bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penampilan Tutor selama proses TTM. Skala
sikap ini terdiri dari 3 aspek yaitu: 1, Pendahuluan, 2. Penyajian, dan 3. Penutup. Hasil
analisis persepsi mahasiswa terhadap penampilan tutor pada proses TTM seperti pada
tabel 8.
Pada bagian pendahuluan mahasiswa menyatakan 95,5% mengatakan baik
yaitu Tutor menjelaskan materi menarik perhatian, memberi motivasi belajar,
menjelaskan ruang lingkup materi, sebelum mengajar melakukan apersepsi,
menjelaskan manfaat materi yang dibahas, sesuai dengan kompetensi yang akan
dicapai dan mereviu materi sebelumnya. Hanya sebagian kecil yang menyatakan
kurang baik (5,6%) bahwa Tutor kurang baik ketika menjelaskan tentang penampilan
tutor pada bagian pendahuluan.
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Pada bagian Penyajian mahasiswa menyatakan 94,1% mengatakan baik yaitu
Tutor: Materi yang disajikan sesuai dengan BMP, menggunakan contoh, sistematis,
memberikan pertanyaan, memotivasi belajar, menggunakan media, memberikan
kesempatan bertanya, memberikan reinforcement, menerapkan model tutorial, memacu
untuk berlatih, berpikir dan pengambilan keputusan. Hanya sebagian kecil (5,9%) yang
menyatakan kurang baik penampilan tutor dalam proses TTM.
Pada bagian penutup hampir seluruhnya (96,2%) mahasiswa menyatakan baik ketika
menyimpulkan materi yang dibahas, menilai pencapaian hasil belajar, memberikan
umpan balik, memberikan kegiatan tindak lanjut, mengajar sesuai jadwal dan
membahas seluruh materi. Hanya sebagian kecil (3,8%) yang menyatakan bahwa tutor
kurang baik dalam penampilan pada bagian penutup.
Kesimpulan dari persepsi mahasiswa, mereka menyatakan bahwa TTM tentang
materi hukum disajikan melalui TTM, karena sangat membantu dalam memahami
materi modul dan sesuai dengan Buku Materi Pokok. Bahkan tutorial ini sangat
bermanfaat, karena sering banyak pertanyaan yang sulit dijawab terutama karena
mahasiswa S-1 PGSD-FKIP-UT sebagai guru di Sekolah Dasar (SD).
Namun pada dua Pokjar (Parung dan Kabupaten Tangerang) terdapat perbedaan
dengan Pokjar lainnya. Pada Pokjar ini berdampak sebaliknya antara pre-tes dengan
pos-tes terutama pada Kelompok Tinggi Pokjar Parung menurun (-5.0) dan Pokjar
Kabupaten Tangerang menurun (-5.3). Tetapi pada Kelompok Rendah terdapat
peningkatan yang cukup signifikan pada Pokjar Kab. Tangerang (15). Jadi peneliti
dapat mengambil kesimpulan bahwa TTM lebih berdampak untuk kelompok Rendah
walaupun tidak menutup kemungkinan bagi Kelompok Tinggi pun masih berdampak
terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap. Secara keseluruhan TTM materi hukum
sangat berdampak terhadap penguasaan mahasiswa. Di sisi lain pada kelompok kontrol
(Pokjar Kab. Tangerang) antara pre-tes dan pos-tes ternyata terdapat peningkatan
terhadap penguasaan materi hukum terhadap mahasiswa walaupun kecil. Artinya ini
dapat disimpulkan bahwa khusus bagi mahasiswa Pokjar Kontrol) mungkin pernah
mempelajari materi hukum bukan dari TTM tetapi belajar dari Buku Materi Pokok
Materi dan Pembelajaran PKn SD. Hal ini didukung dengan data wawancara dengan
mahasiswa di Pokjar Klaten bahwa mahasiswa program ini terbagi menjadi tiga
kategori yaitu: 1) mahasiswa yang hanya mengandalkan penjelasan Tutor ketika
mengikuti TTM tetapi tidak mempelajari BMP, 2) mahasiswa hanya mempelajari BMP
tetapi tidak mengikuti TTM secara serius, 3) mahasiswa tidak mengikuti TTM dan
tidak mempelajari BMP tetapi mendapatkan ilmu pengetahuan dari materi-materi di
luar BMP dan Tutorial.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tentang “Dampak Tutorial terhadap Penguasaan
Mahasiswa dalam Materi Hukum melalui Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran PKn
SD” dalam rangka meningkatkan hasil belajar mahasiswa, dapat dikemukakan
kesimpulan sebagai berikut.
a. Model TTM yang disajikan Tutor sangat efektif terhadap mahasiswa dalam
penguasaan materi hukum.
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b. Hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan terdapat peningkatan yang berarti
antara sebelum dan setelah mengikuti TTM, baik pada aspek kognitif, maupun
pada aspek afektif.
c. Hasil belajar mahasiswa pada Kelompok Rendah (KR) terdapat peningkatan antara
sebelum dan setelah TTM dalam menguasai materi hukum baik pada aspek
kognitif, maupun pada aspek afektif.
d. Hasil belajar mahasiswa pada Kelompok Tinggi (KT) terdapat peningkatan antara
sebelum dan setelah mengikuti TTM baik pada aspek kognitif, maupun pada aspek
afektif.
e. Sebagian kecil TTM tidak terdapat dampak terhadap penguasaan materi hukum
terutama pada kelompok tinggi.
REKOMENDASI
a. Untuk peningkatan kualitas belajar mahasiswa, TTM sangat penting bagi
mahasiswa terutama pada program S1 PGSD.
b. Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan TTM diharapkan dapat dikembangkan
oleh Program Studi PGSD-FKIP-UT dalam rangka meningkatkan kemampuan
mahasiswa agar terbiasa berpikir, menilai, mengambil keputusan ketika
menghadapi isu-isu persoalan dalam BMP.
c. Tes untuk mengukur kemampuam mahasiswa setelah TTM diharapkan lebih
banyak menggunakan Tes yang mengundang mahasiswa untuk berpikir, seperti
soal kasus, pemecahan masalah, soal menilai dan soal yang memotivasi untuk
mengambil keputusan.
d. Untuk lebih memantapkan kemampuan, sebaiknya mahasiswa UT disamping
belajar melalui modul secara mandiri, juga perlu ditambah dengan tutorial tatap
muka.
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MEMAKNAI KEMBALI PENGETAHUAN DAN PEMIKIRAN SENI
ISMAIL MARZUKI : KOMPONIS LAGU-LAGU PERJUANGAN
Oleh
Dada Suhaida12
Abstrak
Memahami lagu-lagu perjuangan adalah salah satu upaya memaknai kembali
pegetahuan dan pemikiran seni yang dituangkan oleh para tokoh komponis lagu-lagu
perjuangan melalui peran seninya dalam mengabadikan peristiwa sejarah pergerakan
kemerdekaan Indonesia yang tujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan dalam
upaya melepaskan diri dari penindasan kolonialisme di Indonesia. Peringatan hari
nasional Indonesia pe adalah hari yang sangat sakral, karena hari peringatan nasional
berkaitan dengan pristiwa sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam merebut kembali
kemerdekaan. Misalnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ismail Marzuki
adalah salah satu pahlawan dari sekian banyak pahlawan komposer lagu-lagu patriotik
yang mengekpresikan jiwa patriotismenya melalui musik, dan ia melanjutkan
perjuangan WR Supratman sebagai pengembangan karakter seni musik di Indonesia
melawan Belanda. Karya musik Ismail Marzuki memiliki peran penting dalam rangka
memperkuat pembentukan Republik Indonesia, dengan kaya seninya yang berjiwa
cinta dan perjuangan adalah cerminan kualitas psikologis dengan kesadaran nasional
yang mampu menyatukan bangsa.
Kata Kunci: Pemikiran Seni, Komponis, Lagu-lagu Perjuangan
A. Pendahuluan
Sejarah musik Indonesia diwarnai dengan banyaknya lagu-lagu patriotik yang
digubah oleh beberapa komponis terkemuka, salah seorang diantaranya Ismail
Marzuki. Ia mulai menggubah lagu pada usia 17 tahun, Ismail Marzuki (lahir di
Kwitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914- meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang,
Jakarta, 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun) adalah salah seorang komponis besar
Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta yaitu
Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Ia meninggal pada usia 44 tahun ia telah menghasilkan lagu lebih dari 240
sehingga membuatnya menjadi salah seorang komponis lagu-lagu perjuangan
Indonesia yang sangat produktif. Sebagian besar karyanya mengungkapkan jiwa
kebangsaan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat tinggi. Sebagai
seorang komponis, Ismail Marzuki tetap setia pada perjuangan bangsa, keselamatan
rakyat, dan bangsa. Dalam pengabdianya pada bangsa dan seni, Ismail Marzuki
mendapat penghargaan nyata yang namanya telah terukir dengan tinta emas dalam
jakarta ART Center yang dibuka ditahun 1968 yang kemudian dikenal dengan nama
Taman Ismail Marzuki. Sebagaimana yang diketahui Ismail Marzuki punya peran
penting dalam meneruskan jiwa patriotik bagi perjuangan kemerdekaan, yang
berangkat dari profesinya sebagai seorang musisi dan komponis.
12
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A. Perjalanan Jati Diri Musik Ismail Marzuki
Perjalanan hidupnya tidak begitu panjang, karena ia meninggal dunia masih pada
usia muda. Ismail Marzuki lahir tanggal 11 Mei 1914, dan tutup usia pun pada tanggal
25 Mei 1958. Ismail Marzuki adalah sosok yang berkepribadian luhur, khususnya
dalam bidang seni. Salah seorang putra terbaik Betawi ini memiliki bakat seni yang
sulit dicari bandingannya (Ensikplodia Nasional Indonesia, 1990.170).
Ia yang otodidak dalam ilmu pengetahuan musik itu, pada mulanya berperan
sebagai musisi, akan tetapi dengan segala daya dan upayanya Ismail Marzuki
menekuni dan mendalami bidang komposisi. Ia pun sadar bahwa untuk menjadi
seorang komponis itu tidaklah mudah. Maka dengan segala kemampuannya yang
keras, Ismail Marzuki menempuh jalan dengan berbagai cara untuk mewujudkan citacitanya tersebut. Ia tidak segan-segan bertanya dan belajar kepada ahli-ahli musik
terkemuka pada saat itu (C. Sumarni, 1991;23).
Ismail Marzuki berjuang melalui karya ciptanya yang berupa lagu-lagu
perjuangan maupun lagu-lagu hiburan sampai dengan meninggalnya ditahun 1958.
Sebagai seniman dan pejuang dibidang seni musik , Ismail Marzuki sangat idealis. Jiwa
nasionalismenya sangat kuat, hal ini tercermin dari konsep karya ciptanya yang
sebagian besar bernafaskan perjuangan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa.
Ismail Marzuki yang lebih dikenal dengan panggilan Maing ini, memang
memiliki bakat seni yang sulit dicari bandingannya. Sosoknya pun mengagumkan. Ia
terkenal sebagai pemuda yang berkepribadian luhur dan tergolong anak pintar. Ismail
sejak muda senang tampil necis. Bajunya disetrika licin, sepatunya mengkilat dan ia
senang berdasi. Darah seni Ismail mengalir dari ayahnya, Marzuki, yang saat itu
seorang pegawai di perusahaan Ford Reparatieer TIO.
Pak Marzuki dikenal gemar memainkan kecapi dan piawai melagukan syairsyair yang bernapaskan Islam. Jadi tidak aneh kalau kemudian Ismail sejak kecil sudah
tertarik dengan lagu-lagu. Jenis lagunya sendiri sangat beragam, mulai dari keroncong,
jali-jali, cokek, sampai gambus. Ismail pun tak segan mengeluarkan uang sakunya
untuk membeli piringan hitam lagu Barat, khususnya Perancis dan Italia. Setelah
menyelesaikan pendidikan MULO atau setingkat SLTP, Ismail kemudian mengikuti
panggilan hatinya untuk bekerja dalam musik. Setelah sempat bekerja di sebuah toko
penjual piringan hitam, Ismail akhirnya masuk ke perkumpulan orkes Lief Java.
Karirnya semakin bersinar setelah Belanda membentuk sebuah radio yang diberi
nama Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij (NIROM). Orkes Lief Java,
tempat Ismail bermain, diberi kesempatan untuk mengisi siaran musik. Bakat dan jiwa
musik Ismail makin berkembang luas. Selain makin banyak menggubah lagu, Ismail
pun juga banyak menyanyi, dan suaranya banyak didengar dan dikenal masyarakat
melalui NIROM. Namun, sang ayah, walau pun menyukai dunia musik, tidak begitu
setuju dengan karir Ismail di jalur musik. Beliau kuatir dengan asumsi masyarakat pada
saat itu yang masih memandang rendah profesi seniman. Sebaliknya, Ismail tidak
terpengaruh dengan pencitraan yang dibuat oleh Belanda tersebut.
Karya pertamanya yang berjudul O Sarinah pun lahir di tahun 1931, ketika
usianya 17 tahun. Tembang ini bermakna lebih dari sekadar nama seorang wanita,
tetapi juga perlambang bangsa yang tertindas penjajah. Ismail memang memiliki
semangat cinta dan penuh pujaan terhadap Tanah Air. Peran sang ayah sangat besar
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dalam membentuk kepribadian tersebut. Beliau terus mendorong agar Ismail tidak
kehilangan kepekaan terhadap nasib bangsanya dan mampu berkembang tanpa
dikotak-kotakkan oleh golongan kesukuan. Proses penciptaan musik dalam karir Ismail
Marzuki dibagi dalam dua periode besar, yakni pada periode Hindia-Belanda dan
periode pendudukan Jepang serta revolusi kemerdekaan. Pada periode pertama, karya
Ismail banyak dipengaruhi oleh irama musik yang terkenal saat itu, yakni jazz,
hawaiia, seriosa/klasik ringan dan keroncong. Karyanya yang terkenal adalah
Keroncong Serenata, Kasim Baba, Bandaneira dan Lenggang Bandung.
Periode kedua pada jaman penjajahan Jepang: Ismail aktif dalam orkes radionya
Jepang. Tembang-tembang seperti Rayuan Pulau Kelapa, Sampul Surat, dan Karangan
Bunga dari Selatan lahir di jaman ini. Sementara lagu-lagu perjuangan yang paling
masyhur muncul semasa Revolusi Perang Kemerdekaan 1945-1950, antara lain
Sepasang Mata Bola (1946), Melati di Tapal Batas (1947), Bandung Selatan di Waktu
Malam (1948), Selamat Datang Pahlawan Muda (1949). Dengan proses kreatif yang
produktif dalam rentang 27 tahun menjadi komponis, Ismail Marzuki telah
menciptakan lebih dari 200 lagu. Banyak penghargaan seni yang diberikan kepada
Ismail karena dedikasi pada musik, perjuangan dan kecintaannya pada Tanah Air.
Salah satunya adalah Piagam Wijayakusuma yang diberikan oleh Presiden Soekarno
pada tanggal 17 Agustus 1961. Karya Lagu :
1. Aryati
2. Gugur Bunga
3. Melati di Tapal Batas (1947)
4. Wanita
5. Rayuan Pulau Kelapa
6. Sepasang Mata Bola (1946)
7. Bandung Selatan di Waktu Malam (1948)
8. Sarinah (1931)
9. Keroncong Serenata
10. Kasim Baba
11. Bandaneira
12. Lenggang Bandung
13. Sampul Surat
14. Karangan Bunga dari Selatan
15. Selamat Datang Pahlawan Muda (1949)
Mengenang Ismail Marzuki seperti layaknya tinggalkan Lagu Tak Berjudul dan
Bersyair. Tak banyak yang tahu bahwa bulan mei adalah bulan lahir dan meninggalnya
komponis besar Indonesia tersebut, Pada masanya, Ismail Marzuki dan penciptapencipta lagu seangkatannya telah banyak melahirkan lagu populer Indonesia. Karyakarya penting dari Ismail Marzuki sebagai pencipta lagu adalah lagu-lagu yang
bernuansa perjuangan. Namun, seperti apa pernik-pernik kisah masa lalunya, tak
banyak orang yang tahu. Orang tua Ismail Marzuki bias dikatakan termasuk golongan
masyarakat Betawai intelek yang gaya berpikirannya lebih maju. Ismail Marzuki yang
dipanggil dengan nama Ma'ing, sejak bocah sudah menunjukkan minat yang besar
terhadap seni musik.
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Ayahnya yang berpenghasilan cukup pada masa itu, sehingga sanggup
membelikan Ma‟ing piringan hitam dan gramafon yang populer disebut "mesin
ngomong" oleh masyarakat Betawi tempo dulu. Ma'ing disekolahkan ayahnya ke
sebuah sekolah Kristen HIS Idenburg, Menteng. Nama panggilannya di sekolah adalah
Benyamin. Tapi kemudian ayahnya merasa khawatir kalau nantinya Ia bersifat
kebelanda-belandaan, Ma'ing lalu dipindahkan ke Madrasah Unwanul-Falah di
Kwitang. Beranjak dewasa, dia dibelikan ayahnya alat musik yang cukup sederhana.
Bahkan tiap naik kelas Ma'ing diberi hadiah harmonika, mandolin, dan gitar. Setelah
lulus, Ma'ing masuk sekolah MULO dan membentuk grup musik sendiri. Di situ dia
memainkan alat musik banyo dan gemar memainkan lagu-lagu gaya Dixieland serta
lagu-lagu barat yang digandrungi pada masa itu. Setelah tamat MULO, Ma'ing bekerja
di Socony Service Station sebagai kasir dengan gaji 30 gulden sebulan, sehingga dia
sanggup menabung untuk membeli biola. Namun, pekerjaannya sebagai kasir
dirasakan kurang cocok baginya, sehingga ia pindah pekerjaan dengan gaji yang tidak
tetap yaitu sebagai verkoper (penjual) piringan hitam produksi Columbia dan Polydor
yang berkantor di Jalan Noordwijk (sekarang Jalan Ir. H. Juanda) Jakarta.
Penghasilannya dapat dikatakan tergantung pada jumlah piringan hitam yang
mampu dia jual. Rupanya, pekerjaan ini hanya sebagai batu loncatan ke jenjang karier
berikutnya dalam bidang musik. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam,
Ma'ing banyak berkenalan dengan artis pentas, film, musik dan penyanyi, di antaranya
Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Roekiah (orangtua Rachmat Kartolo). Pada 1936,
Ma'ing memasuki perkumpulan orkes musik Lief Jawa sebagai pemain gitar saksofon
dan harmonium pompa. Tahun 1934, Belanda membentuk Nederlands Indische Radio
Omroep Maatshappij (NIROM) dan orkes musik Lief Java, ia mendapat kesempatan
untuk dalam mengisi acara siaran musik. Tapi Ma'ing mulai menjauhkan dirinya dari
lagu-lagu barat, kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri antara lain "Ali Baba
Rumba", "Ohle le di Kotaraja", dan "Ya Aini".
Lagu ciptaannya kemudian direkam ke dalam piringan hitam di Singapura.
Orkes musiknya mempunyai sebuah lagu pembukaan yang mereka namakan Sweet
Jaya Islander. Lagu tersebut tanpa pemberitahuan maupun basa-basi dijadikan lagu
pembukaan siaran radio NIROM, sehingga grup musik Ma'ing mengajukan protes,
namun protes mereka tidak digubris oleh direktur NIROM.
B. Peranannya dalam Kehidupan Musik
Pada periode 1936-1937: Ma'ing mulai mempelajari berbagai jenis lagu
tradisional dan lagu Barat. Ini terlihat pada beberapa ciptaannya dalam periode
tersebut, "My Hula-hula Girl". Kemudian lagu ciptaannya "Bunga Mawar dari
Mayangan" dan "Duduk Termenung" dijadikan tema lagu untuk film "Terang Bulan".
Kemudian pada awal Perang Dunia II (1940) mulai mempengaruhi kehidupan di
Hindia-Belanda (Indonesia). Radio NIROM mulai membatasi acara siaran musiknya,
sehingga beberapa orang Indonesia di Betawi mulai membuat radio sendiri dengan
nama Vereneging Oostersche Radio Omroep (VORO) yang berlokasi di Karamat
Raya.
Pada periode ini dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu barat, yang
digubahnya dan kemudian diterjemahkannya ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah
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lagu Rusia ciptaan R. Karsov diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi "Panon
Hideung". Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi Timur
yakni lagu "Als de orchideen bloeien". Lagu ini kemudian direkam oleh perusahaan
piringan hitam His Master Voice (HMV). Kelak lagu ini diterjemahkan lagi ke dalam
bahasa Indonesia dengan judul "Bila Anggrek Mulai Berbunga". Tahun 1940, Ma'ing
menikah dengan penyanyi kroncong Bulis binti Empi. Pada Maret 1942, bertepatan
juga pada saat Jepang menduduki Indonesia. Pada saat itu pula kemudian Jepang
membubarkan Radio NIROM yang kemudian diganti dengan nama Hoso Kanri Kyoku.
PRK juga dibubarkan Jepang, dan orkes Lief Java berganti nama Kireina Jawa. Saat itu
Ma'ing mulai memasuki periode menciptakan lagu-lagu perjuangan. Mula-mula syair
lagunya masih berbentuk puitis yang lembut seperti "Kalau Melati Mekar Setangkai",
"Kembang Rampai dari Bali" dan bentuk hiburan ringan, bahkan warna musiknya agak
mengarah pada nuansa seriosa.
Pada periode 1943-1944: Ma'ing menciptakan lagu yang mulai mengarah pada
lagu-lagu perjuangan, antara lain "Rayuan Pulau Kelapa", "Bisikan Tanah Air",
"Gagah Perwira", dan "Indonesia Tanah Pusaka". Namun yang terjadi kepala bagian
propaganda Jepang, Sumitsu, mencurigai lagu-lagu tersebut lalu melaporkannya ke
pihak Kenpetai (Polisi Militer Jepang), sehingga Ma'ing sempat diancam oleh
Kenpetai. Namun, putra Betawi ini tak gentar. Justru pada tahun 1945 lahir lagu
"Selamat Jalan Pahlawan Muda". Setelah Perang Dunia II, ciptaan Ma'ing terus
mengalir, antara lain "Jauh di Mata di Hati Jangan" (1947) dan "Halo-halo Bandung"
(1948). Ketika itu pula Ma'ing dan istrinya pindah ke Bandung karena rumah meraka
di Jakarta terkena serempet peluru mortir. Ketika Ma‟ing berada di Bandung selatan, ia
mendegar kabar bahwa ayah-nya telah meninggal dunia di Jakarta, tetapi pada saat itu
Ma'ing terlambat menerima berita duka tersebut. Dan ketika dia tiba di Jakarta,
ayahnya telah beberapa hari dimakamkan. Kembang-kembang yang menghiasi makam
ayahnya dan telah layu itu pulalah yang kemudian mengilhaminya untuk menciptakan
lagu "Gugur Bunga.
Lagu-lagu ciptaan lainnya mengenai masa perjuangan yang bergaya romantis
tanpa mengurangi nilai-nilai semangat perjuangan antara lain "Ke Medan Jaya",
"Sepasang Mata Bola", "Selendang Sutra", "Melati di Tapal Batas Bekasi",
"Saputangan dari Bandung Selatan", "Selamat Datang Pahlawan Muda". Lagu hiburan
populer yang (kental) bernafaskan cinta pun sampai-sampai diberi suasana kisah
perjuangan kemerdekaan. Misalnya syair lagu "Tinggi Gunung Seribu Janji", dan
"Juwita Malam". Lagu-lagu yang khusus mengisahkan kehidupan para pejuang
kemerekaan, syairnya dibuat ringan dalam bentuk populer, tidak menggunakan bahasa
Indonesia tinggi yang sulit dicerna. Simak saja syair "Oh Kopral Jono" dan "Sersan
Mayorku". Lagu-lagu ciptaannya yang berbentuk romantis murni hiburan ringan,
walaupun digarap secara populer tapi bentuk syairnya berbobot seriosa. Misalnya lagu
"Aryati", "Oh Angin Sampaikan. Pada tahun 1950 dia juga masih mencipta lagu "Irian
Samba" dan tahun 1957 lagu "Inikah Bahagia", suatu lagu yang banyak memancing
tandatanya dari para pengamat musik.
Ismail lalu bekerja di toko penjual piringan hitam, sebelum akhirnya masuk ke
perkumpulan orkes Lief Java. Di sini ia menjadi pemain gitar, saksofon, dan akordion.
Ketika Belanda membentuk Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij
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(NIROM), orkes Lief Java juga diberi kesempatan mengisi siaran musik. Tentu saja
dengan itu, Bang Maing semakin dikenal orang. Lebih-lebih setelah bakat dan jiwa
musiknya berkembang luas. Selain makin banyak menggubah lagu, Ismail pun juga
banyak menyanyi, dan suaranya banyak didengar dan dikenal masyarakat melalui
NIROM.
Meski sudah seperti tak terbendung, tak urung aktivitas seni Ismail sempat
membuat khawatir ayahnya. Pak Marzuki rupanya berbagi dengan pandangan yang
umum pada waktu itu, yaitu bahwa profesi seniman masih sering direndahkan.
Misalnya, pemain sandiwara disebut "anak wayang", penyanyi disebut "buaya
keroncong". Sebutan seperti itu tampaknya belum kena di hati Pak Marzuki. Di lain
pihak, Ismail sendiri tidak terpengaruh oleh pencitraan yang diciptakan oleh Belanda
tersebut. Untuk menegaskan tekadnya, setiap naik kelas ia malah selalu minta
dibelikan alat musik-harmonika, mandolin, dan sebagainya-sehingga kamarnya
dipenuhi berbagai alat musik.
Memang, sebagai akibatnya, Ismail lalu jadi lebih terbuai oleh aneka alat
musiknya itu daripada buku pelajaran. Warna penciptaan, bakat dan semangat
bermusik yang sangat besar, ketersediaan aneka instrumen musik yang bisa dia akses,
keterbukaannya pada berbagai jenis musik dunia, serta lingkungan pergaulan, semua
itu lalu menjadi lahan yang amat subur bagi Ismail untuk mengembangkan lebih jauh
kesenangan main musiknya, dan ini dia yang lebih penting-menggubah lagu. Peran
ayahanda Ismail di luar kesediaannya untuk memenuhi keinginan Ismail pada alat-alat
musik-tidak kecil di sini. Di luar kerisauannya menyangkut tekad bermusik putranya,
Marzuki sendiri terus mendorong agar Ismail juga tidak kehilangan kepekaan terhadap
nasib bangsanya, dan berkembang tanpa dikotak-kotakkan oleh golongan dan
kesukuan. Ini dapat menjelaskan, mengapa lagu-lagu Ismail Mz kaya akan semangat
cinta dan penuh pujaan terhadap Tanah Air. Kepekaan Ismail pada perjuangan
bangsanya lalu tercermin dalam alam penciptaannya. Karya pertamanya adalah O
Sarinah yang dia ciptakan tahun 1931, lagu itu bermakna lebih dari sekadar nama
seorang wanita, tetapi ia juga perlambang bangsa yang tertindas penjajah.
Menurut penelitian tim penulis Dinas Kebudayaan DKI di atas, yang hasilnya
menjadi rujukan tulisan ini, proses penciptaan Ismail Marzuki dapat dibagi dalam dua
periode besar. Yang pertama Periode Hindia-Belanda (1900-1942), Periode
Pendudukan Jepang (1942-1945), dan Revolusi (1945-1950-an). Dalam Periode
pertama, musik jazz, hawaiian, seriosa/klasik ringan, dan keroncong, mulai populer
seiring dengan makin terpaparnya warga di kawasan Hindia-Belanda dengan
kebudayaan, termasuk musik Barat. Ismail pun tak lepas dari pengaruh tersebut.
Setelah O Sarinah (1931), ia mencipta antara lain Keroncong Serenata (1935),
Roselani (1936) yang membawa pendengarnya ke suasana Hawaii, dan setahun
kemudian (1937), Ismail mencipta lagu-lagu berlatar belakang Hikayat 1001 Malam
seperti Kasim Baba. Ismail mulai mengisi musik untuk film tahun 1938, tatkala ia
mengarang tiga lagu untuk film Terang Bulan. Sesudahnya Ismail masih menghasilkan
lagu-lagu dengan judul yang antara lain merupakan nama tempat, seperti Bandaneira,
Olee Lee di Kutaraja, Lenggang Bandung, Melancong ke Bali (1939). Dalam Periode
ini, Ismail belum menciptakan lagu-lagu perjuangan. Sementara selama Periode
Penjajahan Jepang, Ismail aktif dalam orkes radio, yakni Hozo Kanri Kyeku (Radio
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Militer Jepang). Dalam Periode ini lahir sejumlah lagunya yang terkenal, seperti
Rayuan Pulau Kelapa, Sampul Surat, dan Karangan Bunga dari Selatan. Sementara
lagu-lagu perjuangan yang paling masyhur muncul semasa Revolusi Perang
Kemerdekaan 1945-1950, antara lain Sepasang Mata Bola (1946), Melati di Tapal
Batas (1947), Bandung Selatan di Waktu Malam (1948), Selamat Datang Pahlawan
Muda (1949). Lalu, dalam tahun-tahun akhir kehidupannya, Bang Maing juga masih
menghasilkan sejumlah lagu yang sangat terkenal. Sebutlah, misalnya, Candra Buana
(1953), Payung Fantasi (1955), Sabda Alam (1956). Lagu terakhirnya yang tercatat
adalah Inikah Bahagia? (1958). Dengan proses kreatif yang produktif dalam rentang 27
tahun menjadi komponis, Ismail Marzuki telah menciptakan lebih dari 200 lagu.
Untuk semua dedikasi pada musik, perjuangan, dan kecintaan pada Tanah Air,
Ismail banyak mendapat penghargaan seni. Misalnya saja anugerah dari Presiden
Soekarno berupa Piagam Wijayakusuma 17 Agustus tahun 1961. Romantisme dan
kritik Gambaran umum tentang lagu-lagu Ismail Marzuki adalah perjuangan dengan
romantismenya. Selendang Sutera yang diberikan gadis pujaan bagi pejuang
merupakan suvenir yang menyertai kepergiannya ke medan tempur. Dan ketika lengan
pejuang terluka parah, selendang sutera tersebut turut berjasa sebagai pembalut luka.
Dalam lagu tersebut, kecuali unsur semangat juang, hal lain yang menonjol antara lain
juga penguasaan bahasa liris Ismail. Di baris terakhir ia tulis: Cabik semata, tercapai
tujuannya. Duh, memang selendang hanyalah secarik kain, namun alangkah besar
makna dan manfaatnya.
Akan tetapi, dengan semua yang telah diberikannya, Ismail Marzuki tak juga
terbebas dari kritik. Kritik L Manik, meski disampaikan tanpa menyebut nama,
mungkin termasuk yang sangat pedas. Dalam jurnal Zenit (No 3, th 1951) ia
mengkritik lirik lagu Rayuan Kelapa. Menurut Manik, meski lagu itu mengambil
inspirasi dari keindahan Tanah Air. Tetapi penggubahnya hanya sampai pada
keindahan saja. Penggubah lagu tersebut masih berpikir dalam alam "Lief Indie",
padahal itu alam pikiran yang menguntungkan penjajah di masa silam. Syairnya
memang menggunakan perkataan yang bisa menimbulkan rasa kebangsaan dan
kejayaan, suci dan luhur, tetapi lagunya lemah merayu, dengan konsepsi lagu yang
dangkal. Jadi, meski lagu Rayuan Pulau Kelapa sukses dan banyak dinyanyikan,
sebagai lagu Tanah Air dalam masa kebangunan bangsa, ia lemah. Memang, di tengah
komunitas yang sebagian berpendidikan Eropa, dengan bekal disiplin musik klasik,
sempat muncul penilaian, bahwa apa yang diciptakan Ismail berkategori "picisan",
hanya cocok untuk selera orang kampung yang dianggap bukan golongan "intelektual".
Musik memang sering dikaitkan dengan kata muse, atau muzen. Tetapi, apa yang
dihasilkan Ismail disebut muizen atau tikus, malah blinde muizen atau tikus buta.
Seperti dijelaskan oleh Firdaus Burhan (1984), yang menyusun karangan tentang
Ismail Marzuki untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, buta
di sini untuk melukiskan Ismail yang tidak pernah sekolah di sebuah konservatorium di
Amsterdam, tidak punya ijazah komponis, ijazah harmoni, kontrapunk, bel canto, dan
sebagainya, tetapi berani membuat musik. Untunglah kritik yang dimuat di pers
Belanda ini dapat ditahan oleh Ismail. Yang ironis, selanjutnya, di negeri yang
sejumlah warganya pernah mengejek Ismail Marzuki, malah karya-karya putra Betawi
ini terus dikenang. Pada bulan Mei seperti sekarang, lagu-lagu Ismail sering
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diperdengarkan di negara bekas penjajah itu. Kini, pada era reformasi demokratis,
kritik terhadap karya Ismail Marzuki mungkin lepas dari masalah melodi atau musik
pada umumnya. Yang dikritik adalah glorifikasi Ismail pada perjuangan fisik, pada
pertempuran. Padahal perjuangan Indonesia bukankah juga mencakup perjuangan
diplomasi. Selain urusan puja-memuja Tanah Air-itu sendiri sebenarnya tidak buruk,
apalagi dalam konteks masa sekarang ini, dimana orang banyak tak peduli urusan dan
kepentingan bangsa-Ismail juga banyak mengangkat masalah sosial-kemasyarakatan
yang hangat pada masanya.
Berterima kasih Indonesia beruntung punya sederet komponis besar seperti C
Simandjuntak, Kusbini, Gesang, Iskandar, Sjaiful Bahri, Binsar Sitompoel, WR
Supratman, L Manik, dan H Mutahar. Tetapi, Indonesia juga sangat beruntung
memiliki seorang Ismail Marzuki. Tentu saja, Ismail Marzuki tidak bisa dianggap
"seniman legendaris tak tertandingi", atau sebutan "terbesar" dan sejenisnya, karena,
seperti pernah disampaikan oleh pemusik Suka Harjana, "dalam dunia seniman tidak
ada yang paling besar." Sewajarnyalah demikian. Ismail Marzuki dikenang oleh bangsa
Indonesia sebagai komponis yang hidup pada zaman perjuangan merebut dan
mempertahankan kemerdekaan. Wacana bangsa Indonesia kini telah beranjak jauh dari
apa yang sezaman dengan Ismail Marzuki. Kalaupun karya-karyanya masih terus
hidup, itu karena ada pertalian sejarah dan perasaan kebangsaan antara warga RI, baik
yang hidup pada zaman itu maupun yang hidup pada zaman sekarang.
Di luar kritik dan perkembangan sejarah, satu hal yang Ismail tidak keliru adalah
penuturannya tentang "kesediaan untuk berkorban jiwa raga", sesuatu yang pasti makin
langka di tengah gelombang materilisme dewasa ini.
C. Metode
Pengkajian tokoh nasional ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi,
serta memaknai beberapa buah karya cipta Ismail Marzuki dari syair atau lirik hingga
pesan yang ingin disampaikannya. Pengkajian itu melalui bentuk lagu dan lirik atau
syairnya yang terkadung di dalamnya, melalui pendekatan musikologi dengan sejarah
nasional Indonesia yang dilandasi dengan konsep pendidikan kewarganegaraan,
diharapkan kita dapat memperkaya khasanah dan meningkatkan rasa patriotik dan
nasionalisme dalam jiwa dan darah khususnya mengenai Ismail Marzuki sebagai
komponis dan pejuang melalui buah karya ciptaanya yang berupa lagu-lagu
perjuangan, serta maanfaat lainnya untuk memperkaya wawasan tentang lagu-lagu
perjuangan. Selain itu pengkajian ini diharapkan dapat mengungkap peran Ismail
Marzuki secara jelas. Maanfat pengkajian ini bagi keilmuan diharapkan dapat
memperkaya wawasan kebangsaan sesuai dengan fungsi dan tujuan Kurikulum 2013
pendidikan nasional UU No.2/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang
memiliki fungsi untu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
dengan tujuan 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 serta bertanggung
jawab.
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D. Penutup
Karya musik lazimnya berupa nada-nada yang tersusun dengan
mempertimbangkan unsur-unsur, melodi dan harmoni. Dalam seni musik not-not
sendirian belum berarti apa-apa. Namun setelah not-not yang beraneka suara disusun
dengan menggunakan irama dan nada kemudian dinyanyikan dengan kekuatan tertentu
dan beganti-ganti makan tersusunlah lagu yang berarti bagi pendengarnya (A.A.M
Djelantik, 2004:19).
Membicarakan dinamika dan perkembangan lagu-lagu perjuangan Indonesia
maka harus disinggung dan dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa dalam
melawan penjajah. Perkembangannya sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi
masyarakat mulai dari jaman Kolonial Belanda sampai pada masa kemerdekaan.
Melihat beberapa kelemahan pemaknaan yang terdapat pada lagu-lagu perjuangan,
sejak meletusnya revolusi jarang sekali masyarakat diperkenalkan pada lagu-lagu
perjuangan melalui buku-buku yang diedarkan secara khusus oleh badan penerbit, dan
bahkan oleh intansi-intansi yang terkait didalamnya. Masyarakat Indonesia pada
umumnya tidak mengenal para penciptanya, dan tidak mengetahui secara pasti kapan
lagu tersebut dibuat. Sangat disayangkan sekali, seharusnya lagu-lagu perjuangan bisa
menjadi ujung tombak penyemangat generasi muda dalam mengisi kemerdekaan di
masa kini, sekaligus menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air dengan
memaknai dan menjiwai lagu-lagu perjuangan buah karya dari para komponis besar
seperti layaknya Ismail Marzuki.
Di pandang dari tema lagu dan syair-syair ciptaanya, Ismail Marzuki adalah
seorang nasionalis yang setia pada perjuangan kemerdekaaan, pada masa perjuangan
kemerdekaan, pada kehidupan rakyat, dan pada Ibu Pertiwi. Dari lagu-lagu ciptaannya
dapat diketahui bahwa Ismail Marzuki bukan hanya seorang penulis dan pencipta lagu
yang penuh dengan emosi, tetapi juga penuh dengan gaya romantik. Dimana hal ini
dapat dilihat dari lagu yang berjudul; “Kalau Anggrek Berbunga” (1942-1945). “Siasat
Asmara” tahun 1948. Jauh dimata Di Hati Dekat” 1947,lebih dari itu Ismail Marzuki
juga dikenal sebagai seniman pejuang, dengan karya ciptanya yang berupa lagu-lagu
bernafaskan perjuangan yang selalu berpijak pada idealisme dan nasionalisme.
Sedangkan untuk lagu-lagu yang bernafaskan ketuhanan, seperti judul “O Angin
Sampaikan Salamku” tahun 1945-1947.
Sebagai pejuang Ismail Marzuki mempunyai pendirian yang tegas dan keras.
Ketika tentara NICA menduduki kantor pemerintahan Republik Indonesia di
Yogyakarta, ia tidak mau bekerja disiaran radio dan ketika itu ia lebih suka membantu
istrinya berjualan saja, sambil mengajar bahasa Inggris. Marzuki baru mau bekerja
kembali di siaran radio ketika Radio Republik Indonesia (RRI) muncul di ibu kota
Jakarta. (R.E. Rangkuti,dkk., 1985:64).
Yang menjadi persoalan saat mendegarkan sebuah lagu perjuangan, adakah
kita tertarik menyelediki begaimana lagu tersebut mampu mengobarkan semangat cinta
tanah air? Bagaimana bisa kita sampai tersentuh oleh romantisnya perjuangan demi
keutuhan negara dan bangsa yang terkandung dalam lantunan nada pujian dan patriotik
sebuah lagu perjuangan. Mari kita cermati lagu-lagu perjuangan tersebut dan juga
melihat latar belakang historis apa saja yang dimuatnya sehingga mampu membuat kita
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hanyut dalam perasaan patriotik. Sebagai berikut simak lirik lagu karya dari komponis
Ismail Marzuki “Indonesia Pusaka” berikut ini:
Indonesia Pustaka
Karya ISMAIL MARZUKI
Indonesia tanah air betta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja-puja bangsa
Reff:
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata
Parafrasa Bebas:
Indonesia Pusaka
Sungguh dengan hati yang dalam, mari serukan, kawan: ”Indonesia tanah air kita,
tempat hidup beta dan kawan selamanya. Kawan, ingatlah, ini tanah tumpah darah
kita yang kawan dan beta mesti cinta dengan segenap jiwa dan raga.”
Kawan, mari bersama-sama kita berjanji: ”Indonesia ini adalah tanah pusaka yang
mana beta dan kawan mesti sama-sama jaga.”
Kawan, mari jangan kita lupakan ini amanat dari pendiri bangsa kita: ”Eksistensi
negara dan bangsa Indonesia akan abadi nan jaya karena kita yang selalu menjaga,
siap mengorbankan segala yang kita punya.”
Dengan rasa bangga, mari serukan, kawan: ”Kejayaan Indonesia sudah gemilang
sejak dulu kala. Kawan, berbanggalah kita akan kebesaran Indonesia yang tetap
dipuja-puja bangsa.”
Marilah,kita katakan dengan kebesaran jiwa: ”Di sana, di tanah Indonesia tempat
kita, beta dan kawan lahir.”
Katakan juga, kawan: ”Hanya di tanah pusaka Indonesia beta dan kawan dibuai,
dibesarkan bunda sampai menjadi anak bangsa yang berguna. Maka, sudah menjadi
janji teguh kita pula ketika kelak beta dan kawan telah menuju usia senja, mencari
naungan tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, beta dan kawan
akan tetap selalu mencintai Indonesia.”
Lagu pujian kepada tanah air karya komponis Ismail Marzuki ini
mengekspresikan perasaan cinta tanah air (romansa nasionalisme). Bait demi bait lirik
lagu tersebut menggambarkan dengan terang ”suatu pengakuan yang bangga” karena
telah menjadi anak bangsa Indonesia-Indonesia tanah air beta. Kemudian, rasa bangga
kian membesar ketika memahami bahwa secara historis Indonesia telah harum
semerbak nama besarnya. Dalam konteks ini, sang komponis mengajak kita semua
untuk bercermin pada sejarah. Sejarah dunia mencatat yang kerajaan-kerajaan besar di
Indonesia seperti Majapahit yang memiliki pengaruh dan wilayah kekuasaan luas,
pernah bermain menentukan dinamika arah kehidupan masyarakat dunia. Komponis
Ismail Marzuki mengartikulasikannya secara perlambangan sebagai: ”Pusaka abadi nan
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jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.” Selanjutnya, Ismail pun
kemudian ingin mengamanatkan kepada kita agar tetap bangga sebagai anak bangsa
Indonesia, yakni dengan berkomitmen menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalis:
”Di sana tempat lahir beta. Dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua
sampai akhir menutup mata.”
Jika dilihat dari kontek pendidikan kewarganegaraan dalam memaknai kembali
jiwa patriotisme melalui lagu-lagu perjuangan nasional, maka sangat jelaslah bahwa
mengapa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan pada generasi
penerus, adalah dengan tujuan untuk memiliki komitmen yang kuat dan konsisten
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKn sebagai
paradigma baru dimaksudkan sebagai bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di
sekolah dan di luar sekolah sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi
di Indonesia yang dilaksankan melalui:
1. Civic Intellegence, yaitu keceradasan dan daya nalar warga negara baik dalam
demensi spiritual, rasional, emosional, serta sosial.
2. Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara yang bertanggung jawab dan
3. Civic Partisipan, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas tanggung
jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.
Begitupula seperti yang disampaikan oleh John Potter “The challenge of
education for active citizenship” (education-Training, Volume 44-No 2-2002-p.57-66)
bahwa Citizeship Education subtansinya berisikan tentang hak-hak kita, tetapi juga
harus memiliki tiga keunikkan yang membedakannya dengan mata pelajaran yang lain,
(1) Linked with other subject, artinya sekolah harus mendukung secara ekplisit untuk
mengaitkan PKn dengan mata pelajaran yang lain; (2) A way of life, artinya PKn harus
mengakar dalam pandangan hidup dan etos kerja sekolah secara keseluruhan; dan (3)
Partisipan, artinya PKn memerlukan generasi muda (young people) untuk belajar
melalui partispasi dan pengalaman nyata. Untuk itu sangat perlu kiranya dilakukan
upaya-upaya yang sistemasis untuk mengembangkan efektivitas praktek pembelajaran
PKn, dalam hal ini upaya menumbuhkan kembali jiwa patriotik nasionalis generasi
muda melalui pemahaman dan penjiwaan lagu-lagu perjuangan. Disinilah terlihat
bahwa sangat pentingnya membangun kerjasama antar lintas mata pelajaran
Keterampilan Seni Budaya, Pembelajaran Sejarah serta Pembelajaran PKn untuk
memanfaatkan ruang dengan mengembangkan kembali model pembelajaran Sejarah
Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Kebangsaan, dengan lebih memahami dan
mengerti sejarah perjuangan bangsa agar siswa sebagai generasi muda bangsa tersebut
dapat mengambil hikmah dari kejadian masa lalu dengan mengenal dan memaknai
lagu-lagu perjuangan. Diharapkan siswa sebagai generasi penerus bangsa terut
meneruskan perjuangan bangsa sehinga rasa kebangsaa, persatuan dan kesatuan tetap
kita jaga dan terus mengakar dalam jiwa anak bangsa.
Bangsa yang merdeka karena berjuang dan bersatu dalam merebut dan
mempertahankan kemerdekaan itu serta berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan
sehingga apa yang menjadi tujuan negara seperti yang tercakup dalam pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat tercapai.
Menurut Pak Koesbini, lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu yang paling
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megah. Memang benar adanya, megah irama musiknya, megah pula syair
lagunya.Terlebih jika sudah dinyanyikan secara formal dalam suatu upacara resmi
kenegaraan. Seluruh badan ini mungkin akan bergetar mendengar dan merasakan
kebesaran lagu kebangsaan kita. Coba, tanyakan pada saudara-saudara kita yang berada
di luar negeri sana. Pasti mereka akan mengalami perasaan yang sama. Termasuk di
pesta olahraga atau pertandingan internasional yang membawa nama Indonesia. Semua
itu bisa dirasakan hanya oleh Bangsa Indonesia. Meskipun kita hidup di negeri orang
dan telah berpindah kewarganegaan, kalau masih merasa sebagai Bangsa Indonesiasekali lagi Bangsa Indonesia-pastilah akan tergetar hatinya, perasaannya bahkan
seluruh tubuh dan jiwanya jika lagu Indonesia Raya diperdengarkan.
Pada kenyataannya kini, tak sedikit mereka yang cuek dengan lagu Indonesia
Raya dan lagu perjuangan nasional, bahkan tidak sedikit generasi muda kini tidak bisa
menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bahkan yang sangat exstrim lagi banyak anakanak-anak sekolah dasar yang senang menghapal dan menyanyikan lagu-lagu nonnasionalis, memperihatikan memang tapi inilah feneomena yang sedang terjadi
sekarang, padahal mereka lahir dan hidup di bumi Indonesia, mereka mengaku Bangsa
Indonesia, mereka mencari makan di Indonesia tetapi rasa kebangsaannya telah luntur.
Lagu perjuangan hanya dianggap sebagai lagu biasa, tak ada istimewanya sama sekali.
Mereka terkesan dingin ketika lagu-lagu perjuangan diperdengarkan. Bahkan di
kampung-kampung hampir tak lagi kita jumpai upacara memperingati Hari Ulang
Tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebagai orang yang terlahir dan tinggal di Indonesia, saya ingin melihat
Indonesia maju dalam segala segi dan segala bidang. Sering kita mendengar, membaca
dan menonton debat, pendapat orang yang mengeluh dan mengkritik tentang hal-hal
yang kurang mencerminkan rasa kebangsaan. Tapi, akan lebih baik bagi kita semua
kalau kita tidak hanya berhenti hanya dengan cara berdebat dan melontarkan kritik.
Bila kita hanya berhenti pada tindakan melontarkan kritik, dan berdebat maka kita
tidak pernah akan dapat mewujudkan dan melihat kemajuan dari negeri kita ini.
Hal pertama yang terpenting yang perlu ada dalam hati dan benak kita adalah
rasa kebangsaan dengan memiliki rasa cinta, bangga dan rasa memiliki akan bangsa
ini. Rasa memiliki harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab
kepada Tuhan, pahlawan-pahlawan bangsa yang telah rela mengorbankan nyawa untuk
memerdekakan bangsa ini dari penjajahan, orang tua kita, anak cucu kita dan diri
sendiri. Selanjutnya tentu saja kita perlu mewujudkan dalam tindakan nyata akan rasa
kebangsaan itu. Lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan hal ini? itu hal yang
mudah dilakukan asal kita mau memulai untuk melakukannya. Kita dapat memulainya
dengan hal-hal yang tampaknya tidak berdampak tapi bila kita masing-masing mau
melakukannya maka hal-hal yang kecil yang kita lakukan akan berdampak besar.
Mulailah dengan dilingkungan kita tinggal. Perhatikan hal-hal kecil yang dapat
membantu mewujudkan kemajuan bagi Indonesia. Mungkin sebaiknya kita melihatnya
dengan menggunakan contoh dengan kembali menubuhkan kembali rasa cinta terhadap
karya cipta tokoh-tokoh komponis lagu-lagu perjuangan, salah satunya mengajarkan
kembali kepada anak, ataupun generasi mudah karya-karya Imail Marzuki yang juga
tak kalah menariknya dengan lagu-lagu band modern.

1042

Dengan salah satu upaya itu kita sudah ikut turut melestarikan lagu-lagu
perjuangan nasional dan mentranspormasikan kembali jiwa patriotik nasionalis dengan
kembali menyimak dan memaknai lagu-lagu perjuangan kepada generasi muda yang
dianggap sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.
Sebagai masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa, mari kita
lestarikan lagu nasional Indonesia, bisa dengan cara meresapi lagu dan memaknai nilai
perjuangan dari hasil buah karya Ismail Marzuki. Tentunya saja masih banyak lagi
lagu-lagu perjuangan buah karya para komponis besar lainnya yang juga
mengekspresikan hal yang sama. Tetapi yang terpenting untuk kita renungi dari
ekspresi patriotisme yang terungkap dalam lagu perjuangan adalah pesan yang ingin
disampaikannya.
Mari bersama kita jadikan hari-hari besar nasional sebagai momentum refleksi
pembenahan sikap agar kecintaan kita terhadap tanah air benar-benar tulus dan murni.
Kita kuatkan lagi persatuan dan singkirkan segala perbedaan hingga kita menjadi “satu
tubuh”, yakni bangsa Indonesia. Karena sebagai bangsa yang besar kita harus memiliki
keinginan suci dengan menjaga eksistensi negara dan bangsa agar selalu abadi nan jaya
sepanjang masa, dimulai dengan melestarikan lagu-lagu perjuangan nasional.
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