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KOMPETENSI INTI
13. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu. (PKn)

Pengertian Mata PelajaranPendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan dalam Kurikulum 2004 disebut sebagai mata
pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship). Mata pelajaran Kewarganegaraan
merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam
dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga
Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945. Fungsinya adalah sebagai wahana untuk membentuk warga
negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara
Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai
dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Balitbang, 2002: 7).
Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan
melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia yang
diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa
baik sebagai individu, masyarakat, warganegara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa. Perilaku-perilaku tersebut adalah seperti yang tercantum di dalam
penjelasan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) yaitu
perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perlaku yang bersifat
kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa
dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam
kepentingan., perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan
perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan
diatas melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai usaha
untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar
berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara maupun antar warga
negara dengan negara. Serta pendidikan bela negara agar menjadi warga nagara yang
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
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PKn merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan terpaan
moral yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejalagejala sosial, khususnya yang berkaitan dengan moral serta perilaku manusia.
Pendidikan Kewarganegaraan termasuk pelajaran bidang ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari teori-teori serta perihal sosial yang ada di sekitar lingkungan masyarakat
kita.
Oleh karena itu dalam pembelajaran PKn perlu diberikan pengarahan, mereka
harus terbiasa untuk mendengar ataupun menerapkan serta mencatat hal-hal yang
berkaitan dengan ilmu PKn, salah satu keberhasilan pembelajaran adalah jika siswa
yang diajar merasa senang dan memerlukan materi ajar. Selain itu juga dengan
diterapkannya pemberian tugas dengan bentuk portofolio akan dapat memberikan
diskripsi baru mengenai pembelajaran PKn, dan hal tersebut juga sebagai penunjang
agar siswa tidak merasa kebosanan dalam mengikuti pembelajaran portofolio.
C.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran PKn

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan antara lain adalah sebagai berikut.
1.

Guru

Seorang guru yang profesional dituntut untuk mempunyai kemampuankemampuan tertentu, Guru merupakan pribadi yang berkaitan erat dengan tindakannya
di dalam kelas, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan warga sekolah dan
masyarakat umumnya. Membicarakan masalah guru yang baik, (S. Nasution dalam
Amin Suyitno, 1997:25) mengemukakan sepuluh kriteria yang baik adalah: 1)
memahami dan menghormati siswa, 2) menguasai bahan pelajaran yang diberikan, 3)
menyesuaikan metode pengajaran dengan bahan pelajaran, 4) menyesuaikan bahan
pengajaran dengan kesanggupan individu, 5) mengaktifkan siswa dalam belajar, 6)
memberikan pengetahuan sehingga terhindar dari sikap verbalisme, 7)
menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa, 8) mempunyai tujuan tertentu
dengan tiap pelajaran yang diberikannya, 9) tidak terikat oleh teks book, dan 10) tidak
hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja kepada siswa melainkan
senantiasa membentuk pribadi anak.
2.

Siswa

Jika ditinjau dari siswa, maka banyak faktor-faktor yang perlu mendapat
perhatian, lebih-lebih hubungannya dengan belajar PKn. PKn bagi siswa pada
umumnya merupakan pelajaran yang kurang disenangi karena kurangnya antusias
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siswa terhadap pelajaran ini. Karena itu dalam interaksi belajar mengajar PKn seorang
guru harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut siswa, yaitu: 1) Apakah
siswa cukup cerdas, cukup berbobot, dan siap belajar PKn? 2) Apakah siswa berminat,
tertarik dan mau belajar PKn? 3) Apakah siswa senang dengan cara belajar yang kita
berikan? 4) Apakah siswa dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar? 5)
Apakah suasana interaksi belajar mengajar mendorong siswa belajar? Dengan faktorfaktor tersebut guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang seperti apa agar
siswa berhasil dalam belajar.
3.

Sarana dan Prasarana

Pembelajaran akan dapat berlangsung lebih baik jika sarana dan prasaranya
menunjang. Sarana yang cukup lengkap seperti perpustakaan dengan buku-buku PKn
yang relevan.
4.

Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran PKn adalah strategi pembelajaran yang aktif,
Pembelajaran aktif ditandai oleh dua faktor yaitu 1) Adanya interaksi antara seluruh
komponen dalam proses pembelajaran terutama antara guru dan siswa, dan 2)
Berfungsi secara optimal seluruh sence siswa yang meliputi indera, emosi, karsa, dan
nalar. Dalam pembelajaran siswa aktif, metode-metode yang dianjurkan antara lain
metode tanya jawab, drill, diskusi, eksperimen, pemberian tugas, dan lain-lain.
Pemilihan metode yang diterapkan tentu saja disesuaikan dengan mata pelajaran,
tujuan pembelajaran, maupun sarana yang tersedia.
D.

Karakteristik Pembelajaran PKn

Pada materi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan telah dikemukakan
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran dengan keunikan tersendiri.
PKn dimaknai sebagai pendidikan nilai dan pendidikan politik demokrasi. Hal ini
mengamndung konsekwensi bahwa dalam hal perancangan pembelajaran PKn perlu
mempertahtikan karakteristik pembelajaran PKn itu sendiri.
Dalam standar isi 2006 dijelaskan bahwa PKn persekolahan atau mata
pelajaran PKn adalah 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 yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
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PKn dalam kurikulum perguruan tinggi juga tidak lepas dari nilai-nilai bangsa
yang dijadikan arah pengembangan PKn sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar mata
kulaih PKn di PT adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban; menjadi warga negara yang
memiliki daya saing; berdisiplindan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan
yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (S-K Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006).
Dalam hal tujuan, PKN persekolahan memiliki tujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut.
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, 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
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi
Menyimak hal-hal di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengemban misi
sebagai pendidikan nilai dalam hal ini adalah nilai-nilai filosofis dan nilai konstitusional
UUD 1945. Di sisi lain adalah pendidikan politik demokrasi dalam rangka membentuk
warganegara yang kritis, partisipatif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara
bangsa.
Dalam naskah Kurikulum 2006 dinyatakan bahwa Pembelajaran dalam mata
pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan menggunakan
pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan,
keterampilan, dan karakter warga Negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual
dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penemuan
(discovery), (3) inkuiri (inquiry) (4) interaktif, (5) eksploratif, (6) berpikir kritis, dan (7)
pemecahan masalah (problem solving). Metode-metode ini merupakan kharakteristik
dalam pembelajaran PKn.
E.

Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk
mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut.
1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
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2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3.
Berkembang secara positif, dinamis, dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia, agar hidup bersama
dengan bangsa-bangsa lain
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan atau tidak langsung
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Mata pelajaran PKn terdiri dari dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (civics
knowledge) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi ketrampilan
Kewarganegaraan (civics skill) meliputi ketrampilan, partisipasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (civics values)
mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan
moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan
berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan
terhadap minoritas. Mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan bidang kajian
Interdisipliner artinya materi keilmuan Kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa
disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum sejarah,
ekonomi, moral, dan filsafat (Depdiknas, 2003: 2).

F.

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai fungsi yang sempurna terhadap
perkembangan anak didik. Hal ini diungkapkan dalam Buku Panduan Pengajaran
Pendidikan Kewarganegaraan kuikulum 1994 adalah sebagai berikut.
1.
Mengembangkan dan melestarikan nilai moral Pancasila secara dinamis dan
terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab
tantangan yang terjadi didalam masayarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai
Bangsa Indonesia yang merdeka bersatu dan berdaulat.
2. Mengembangkan dan membina siswa menuju terwujudnya manusia seutuhnya yang
sadar politik, hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berlandaskan Pancasila.
3. Membina pemahaman dan kesadaran siswa terhadap hubungan antara sesame
warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan
mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
G.

Visi dan Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
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Dengan memperhatikan visi dan misi mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup
dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan ditandai dengan
memberi penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan civics. Jadi, pertama-tama
seorang warga negara perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap
tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, dan moral civics. Setelah menguasai
pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap dan
karakter sebagai warga negara yang baik serta memiliki keterampilan
Kewarganegaraan dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, keterampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup
(life skills).
H.

Visi dan Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspekaspek antara lain adalah sebagai berikut.
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta
lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap
positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan
keadilan
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib
di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah,
Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan
peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota
masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan
dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga
masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga
negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara
dengan konstitusi.
6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan
daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya
politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers
dalam masyarakat demokrasi.

www.kangmartho.com
7.

Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideology
negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era
globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

