
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian pendidikan 

 

Definisi pendidikan menurut Bahasa (etimologi).  Bahasa Yunani yaitu berasal 

dari kata pedagogi, yaitu dari kata “paid” artinya anak dan “agogos” artinya 

membimbing.  Itulah sebab nya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai “ilmu dan 

seni mengajar anak”. Bahasa Romawi: berasal dari kata educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

waktu dilahirkan di dunia. 

 

Darmiyati (2011: 11) “Sistem Pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi 

yang dimiliki adalah prilaku yang terpuji, secara personal dan sosial dan siap 

memasuki dunianya seharusnya menjadi tujuan utama setiap institusi pendidikan 

di indonesia.   

 

Sebuah ilmu pengetahuan atau sains membutuhkan pokok persoalan yang dapat 

diamati, dapat diukur, dan dalam ilmu pisikologi, pokok persoalan itu adalah 

perilaku.  Jadi, apa pun yang kita pelajari dalam pisikologi harus diekspresikan 

melalui prilaku, tetapi bukan berarti bahwa belajar adalah sebuah prilaku 

(Hargenhahn, 2010: 4).    
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Di dalam Undang-undang Republik Indonesia  No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional dirumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya 

menjadi masalah individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi masalah 

masyarakat dan bangsa karena dalam proses pendidikan juga terkait fungsi 

pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 

 

Berdasarkan berbagai rumusan tentang arti pendidikan di atas, dapat dikatakan 

bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU RI no. 20 Tahun 2003).   

 

 

2.1.2 Budi pekerti 

 

Pada masa pasca-reformasi, usaha untuk memasukkan pendidikan karakter tampil 

bukan melalui pembelajaran nilai-nilai moral, melainkan tekanan beralih pada 

dimensi religius keagamaan yang menekankan iman takwa (imtak) dan akhlak 

mulia (untuk mengganti istilah Budi pekerti  yang tidak disepakati para pembuat 
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UU Sisdiknas karena mereka menganggap bahwa kata budi pekerti berasal dari 

sansekerta.  Pada kenyataannya, praksis yang berbeda menunjukkan adanya aneka 

ragam pemahaman dan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan 

budi pekerti atau akhlak mulia, menunjukkan adanya asumsi dan keyakinan 

tertentu yang memiliki basis pijakan berbeda Doni Koesoema ( 2012: 4).  Budi 

Pekerti menurut Surya (1995: 5) adalah Nilai-nilai hidup manusia yang  

dilaksanakan bukan karena sekedar kebiasaan tetapi berdasarkan pemahaman dan 

kesadaran diri untuk menjadi baik biasanya disebut prilaku yang baik. Nilai-nilai 

yang di sadari dan dilaksanakan sebagai budi pekerti ini hanya dapat diperoleh 

melalui peroses yang berjalan sepanjang hidup manusia. 

 

Budi pekerti di dapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui yang 

membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik dalam kehidupan 

bersama umat manusia. Mengingat bahwa penanaman sikap dan nilai hidup 

merupakan proses, maka hal ini dapat diberikan melalui pendidikan formal 

dengan direncanakan dan dirancang secara matang. Direncanakan dan dirancang 

tentang nilai-nilai esensial dan diskripsi budi pekerti, serta metode penyampaian 

kegiatan yang dapat digunakan dan ditanamkan. Nilai-nilai yang ditanamkan 

kepada siswa harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tugas 

perkembangan kejiwaan anak. 

 

Keperibadian mencakup semua kualitas khusus yang dimiliki orang yang 

mambuatnya berbeda dan orang lain, pesona, energi, disposisi sikap temperamen, 

kepandaian serta perasaan dan perilaku yang ditunjukkan, estimasi kepribadian 

penting untuk mendiskripsikan dan memahami perilaku. 
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Jadi, secara umum budi pekerti berarti moral dan kelakuan yang baik dalam 

menjalani kehidupan ini.  Budi pekerti adalah induk dari segala etika ,tatakrama, 

tata susila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. 

Pertama-tama budi pekerti ditanamkan oleh orang tua dan keluarga dirumah, 

kemudian disekolah dan tentu saja oleh masyarakat secara langsung maupun tidak  

langsung.  Pada saat ini dimana  sendi-sendi kehidupan banyak yang goyah karena 

terjadinya erosi moral, budi pekerti masih relevan dan perlu direvitalisasi. 

 

Budi pekerti yang mempunyai arti yang sangat jelas dan sederhana,  yaitu:  

perbuatan  (pekerti) yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan 

baik (budi),  sebagai system untuk menematkan diri dari kenakalan.  Dengan 

definisi yang teramat gamblang dan sederhana dan tidak muluk-muluk,  kita 

semua dalam menjalani kehidupan ini semestinya dengan mudah dan arif dapat 

menerima tuntunan budi pekerti. 

 

Budi pekerti untuk melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar. Kalau kita 

berbudi pekerti, maka jalan kehidupan kita paling tidak tentu selamat, sehingga 

kita bisa berkiprah menuju ke kesuksesan hidup, kerukunan antar sesama dan 

berada dalam koridor perilaku yang baik.  Sebaliknya, kalau kita melanggar 

prinsip-prinsip budi pekerti, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak 

nyaman, dari yang sifatnya ringan, seperti tidak disenangi/dihormati orang lain, 

sampai yang berat seperti: melakukan pelanggaran hukum sehingga bisa dipidana. 

 

 

 

 



16 

2.1.3 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

 

Pada hakekatnya, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki substansi dan makna 

yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Pengertian 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Budiyanto (2004:18) adalah usaha sadar 

yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai 

moral ke dalam sikap dan prilaku peserta didik agar memiliki sikap dan prilaku 

yang luhur (berakhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan 

alam/lingkungan. 

 

Perkembangan Ilmu Kewarganegaraan (civics) dan Pendidikan Kewarganegaraan  

di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan civics dan civic education 

didunia baik dalam aspek content  maupun metode pembelajaran. Tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik 

(to be good citizens) (Aziz Wahab 2011 :311).  Numan Somantri (2001 : 211) 

melukiskan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, 

toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, Pancasila sejati.  

Aziz Wahab (2012 : 110) mengidentifikasi warga negara yang baik adalah warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan 

kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan 

tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan 

juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan 

perannya. Mengembangkan nilai, sikap dan prilaku siswa yang memancarkan 

akhlak mulia/budi pekerti luhur  Azis Wahab  (2011: 20).  Hal ini mengandung 

http://belajarpsikologi.com/konsep-dasar-pendidikan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
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arti bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai yang ingin dibentuk 

adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai akhlak yang 

mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam tingkah lakunya. 

  Menurut Azis Wahab (2011: 213) Penerapan PKn di sekolah secara teknis, 

setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. 

a. Strategi pertama ialah dengan mengintegrasikan konten kurikulum PKn 

yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, 

terutama mata pelajaran agama, kwarganegaraan, dan bahasa (baik bahasa 

Indonesia maupun bahasa daerah). 

b. Strategi kedua ialah dengan mengintegrasikan PKn ke dalam 

kegiatan sehari-hari di sekolah. 

c. Strategi ketiga ialah dengan mengintegrasikan PKn ke dalam kegiatan yang 

diprogramkan atau direncanakan. 

d. Strategi keempat ialah dengan membangun komunikasi dan kerjasama antara 

sekolah dengan orang tua peserta didik. 

 

Berkaitan dengan implementasi strategi PKn dalam kegiatan sehari-hari, secara 

teknis dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Keteladanan. 

Dalam kegiatan sehari-hari guru, kepala sekolah, staf administrasi, bahkan 

juga pengawas harus dapat menjadi teladan atau model yang baik bagi murid-

murid di sekolah. Sebagai misal, jika guru ingin mengajarkan kesabaran 

kepada siswanya, maka terlebih dahulu guru harus mampu menjadi sosok 

yang sabar dihadapan murid-muridnya. 

 



18 

Begitu juga ketika guru hendak mengajarkan tentang pentingnya kedisiplinan 

kepada murid-muridnya, maka guru tersebut harus mampu memberikan 

teladan terlebih dahulu sebagai guru yang disiplin dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya. Tanpa keteladanan, murid-murid hanya akan menganggap 

ajakan moral yang disampaikan sebagai sesuatu yang omong kosong belaka, 

yang pada akhirnya nilai-nilai moral yang diajarkan tersebut hanya akan 

berhenti sebagai pengetahuan saja tanpa makna. 

 

2. Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara spontan pada   saat 

itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui 

sikap/tingkah laku peserta didik yang kurang baik, seperti berkelahi dengan 

temannya, meminta sesuatu dengan berteriak, mencoret dinding, mengambil 

barang milik orang lain, berbicara kasar, dan sebagainya. 

 

Dalam setiap peristiwa yang spontan tersebut, guru dapat menanamkan nilai-

nilai moral atau budi pekerti yang baik kepada para siswa, misalnya saat guru 

melihat dua orang siswa yang bertengkar/berkelahi di kelas karena 

memperebutkan sesuatu, guru dapat memasukkan nilai-nilai tentang 

pentingnya sikap maaf-memaafkan, saling menghormati, dan sikap saling 

menyayangi dalam konteks ajaran agama dan juga budaya. 

 

3. Teguran 

guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan 

mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru 

dapat membantu mengubah tingkah laku mereka. 
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4. Pengkondisian lingkungan 

 

Suasana sekolah dikondisikan sedemikian rupa melalui penyediaan sarana 

fisik yang dapat menunjang tercapainya pendidikan budi pekerti. Contohnya 

ialah dengan penyediaan tempat sampah, jam dinding, slogan-slogan 

mengenai budi pekerti yang mudah dibaca oleh peserta didik, dan aturan/tata 

tertib sekolah yang ditempelkan pada tempat yang strategis sehingga mudah 

dibaca oleh setiap peserta didik. 

 

5. Kegiatan rutin 

Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara 

terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berbaris 

masuk ruang kelas ntuk mengajarkan budaya antri, berdoa sebelum dan 

sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, dan 

membersihkan ruang kelas tempat belajar.  

 

Hambatan dalam penerapan PKn agar siswa berbudi pekerti yang baik di sekolah 

Dalam realitasnya antara apa yang diajarkan guru kepada peserta didik di sekolah 

dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah, sering kali kontra produktif 

atau terjadi benturan nilai.  Untuk itu agar proses PKn di sekolah dapat berjalan 

secara optimal dan efektif, pihak sekolah perlu membangun komunikasi dan 

kerjasama dengan orang tua murid berkenaan dengan berbagai kegiatan dan 

program PKn dalam pembentukan budi pekerti yang baik telah dirumuskan atau 

direncanakan oleh sekolah.  Tujuannya ialah agar terjadi singkronisasi nilai-nilai 

PKn yang di ajarkan di sekolah dengan apa yang ajarkan orang tua di rumah. 
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Selain itu, agar PKn dalam pembentukan budi pekerti yang baik di sekolah dan di 

rumah dapat berjalan searah, sebaiknya bila memungkinkan orang tua murid 

hendaknya juga dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan program PKn di 

sekolah. 

 

Dengan melibatan orang tua murid dalam proses perencanaan program pendidikan 

kewarganegaraan dalam pembentukkan budi pekerti yang baik di sekolah, 

diharapkan orang tua murid tidak hanya menyerahkan proses pendidikan  anak-

anak mereka kepada pihak sekolah, tetapi juga dapat ikut serta mengambil 

tanggung jawab dalam proses PKn dalam pembentukan budi pekerti yang baik  

pada anak-anak mereka di keluarga. 

 

Pentingnya budi pekerti bagi siswa menurut Doni Koesoema (2012 :10). Pada 

masa kanak-kanak orang tua masih dapat bersiakp otoriter dan anak bisa patuh. 

Saat remaja sikapnya akan berbeda karena mulai meninggalkan rumah dan 

bergabung dengan kelompoknya yang sebaya. Remaja memilih dimarahi orang 

tuanya dari pada dikucilkan kelompoknya. Transisi fisik, psikis, dan social 

memang tidak mudah bagi remaja, sehingga masih membutuhkan bimbingan 

orang tua. 

 

Pengaruh yang sangat kuat tanpa disadari bisa membuat remaja yang mungkin 

dianggap modern, tetapi sebenarnya melanggar tata susila dan norma-norma yang 

berlaku di Indonesia. Saat ini menyampaikan renungan bagi orangtua untuk 

mendidik anak-anaknya supaya bisa mengalami tumbuh kembang dengan baik.  

 

 

http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/
http://belajarpsikologi.com/konsep-dasar-pendidikan/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-anak-cara-mengatasi-kenakalan-anak/
http://belajarpsikologi.com/kenakalan-anak-cara-mengatasi-kenakalan-anak/
http://belajarpsikologi.com/pendidikan-budi-pekerti/
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2.1.4 Pembelajaran PKn dalam pembentukan  budi pekerti  yang baik 

 

Pembelajaran PKn merupakan proses dan upaya dengan menggunakan 

pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kecerdasan, ketrampilan, dan karakter warga negara Indonesia  Sapriya (2011: 

14).  Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-

metode kooperatif, penemuan, inkuiri, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan 

pemecahan masalah.  

 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk membentuk mental, 

moral, personal, dan sosial, maka dalam penerapan pendidikan budi pekerti dapat 

digunakan melalui pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral 

development approach).  Guru dapat mengarahkan anak dalam menerapkan 

proses pemikiran moral melalui diskusi masalah moral sehingga peserta didik 

dapat membuat keputusan tentang pendapat moral. 

 

Nilai-nilai budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn 

disesuaikan dengan pokok bahasan materi PKn.  Metode yang digunakan guru 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti ke dalam mata pelajaran PKn 

untuk diajarkan kepada siswa yaitu metode keteladanan dan metode demokrasi 

dengan model diskusi.  Dalam membuat RPP guru PKn SMA N I Way Tuba Way 

Kanan menyisipkan nilai-nilai budi pekerti. Teknik penilaian pendidikan budi 

pekerti dilakukan dengan tes tertulis yang materinya dicampur dengan materi 

pelajaran PKn dan pengamatan melalui sikap, perilaku, dan tutur kata siswa dalam 

keseharinya.  Hambatan yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan budi pekerti 

ke dalam mata pelajaran PKn yaitu hambatan menghadapi siswa dari lingkungan 
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yang tidak baik, hambatan yang berasal dari siswa sendiri baik dari internal 

maupun eksternal siswa, waktu yang tersedia untuk pendidikan budi pekerti di 

kelas sangat terbatas karena pendidikan budi pekerti bukan merupakan mata 

pelajaran yang berdiri sendiri. Manfaat dari pendidikan budi pekerti yang 

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn diantaranya yaitu dengan pendidikan 

budi pekerti, siswa dapat bersikap sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti yang 

luhur, pendidikan budi pekerti mengajarkan kepada anak didik terkait dengan 

mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana 

yang tidak boleh dilakukan, serta yang etis dan yang tidak etis, dengan sikap 

berbudi pekerti yang luhur akan tercipta rasa saling memiliki antar sesama 

sehingga melahirkan sikap yang harmonis.  Di dalam lingkungan yang tidak baik 

dan dari keberagaman perilaku serta tempat tinggal siswa. Bagi pemerintah, 

hendaknya menghidupkan kembali mata pelajaran budi pekerti ditingkat SD, 

SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi.  Setelah mendapatkan pendidikan budi 

pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn, siswa diharapkan dapat 

melaksanakan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, 

keluarga, maupun di masyarakat. Keluarga, dalam hal ini orang tua hendaknya 

selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. 

 

 

2.1.5 Konsep sistem among Ki Hadjar Dewantara 

Menurut Ki Hajar Dewantara (1997: 104) bahwa metode sistem among dapat 

dikatakan metode pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan jiwa 

merdeka siswa.  Pendidikan sistem among mempunyai pengertian menjaga, 

membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang.  Tujuan sistem among 
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membangun anak didik menjadi manusia beriman, dan bertakwa, merdeka lahir 

batin, budi pekerti yang luhur, cerdas dan berketerampilan, serta jasmani rohani 

agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas 

kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. 

 

Ki Hadjar Dewantara menyebutkan bahwa “Sang anak harus tumbuh menurut 

kodrat (naturalijke groei) maka perlu sekali untuk segala kemajuan (evolutie) dan 

harus dimerdekakan seluas-luasnya. Pendidikan yang dilandaskan paksan, 

hukuman ketertiban dianggap telah memperkosa hidup kebatinan sang anak.  

Yang kita pakai sebagai alat pendidikan yaitu pemeliharaan dengan sebesar 

perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin menurut 

kodratnya sendiri, itulah yang dinamakan dengan sistem among atau” Among 

Methode.” Pembelajaran dengan metode sistem among bersendikan kodrat alam 

dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan 

dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.  Sendi kedua Kemerdekaan sebagai 

syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak 

sehingga dapat hidup mandiri.   Ki Hadjar Dewantara menempatkan jiwa merdeka 

sebagai sifat kodrati sang anak yang harus ditumbuh kembangkan melalui 

pendidikan dan pengajaran. 

 

Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya ingin menunjukkan 

perubahan sikapnya dalam melaksanakan pendidikan yaitu dari satria pinandita ke 

pinandita satria yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke guru spiritual 

yang berjiwa ksatria, yang mempersiapkan diri dan peserta didik untuk 

melindungi bangsa dan negara.   Bagi Ki Hajar Dewantara,  para guru hendaknya 
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menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian 

menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta 

didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang 

diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau 

figure keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena 

itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang 

mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau Sang Hajar adalah 

seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus 

masalah-masalah sosial kemasyarakatan, contoh nya adalah Kyai Semar (menjadi 

perantara antara Tuhan dan manusia, mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini). 

Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan maka guru sejati sebenarnya 

adalah berwatak pandita juga, yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan 

membawa keselamatan. 

 

Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara 

fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib 

damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, 

kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab 

dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun 

budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka 

dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-

aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. 

Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan 

independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual.  Universal artinya 

berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan 
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perwujudan dari kehendak Tuhan.  Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan, 

merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian 

tumbuh dalam diri (hati) manusia.  Suasana yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, 

empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya.  Maka 

hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu 

peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan 

spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual 

sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan  pendidikan hendaknya 

memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus 

tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, 

mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru 

hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi 

kebahagiaan para peserta didiknya.  Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta 

didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi 

anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan 

dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem 

pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang 

berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on love).  Yang 

dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang 

secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu 

menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang.  Oleh karena itu bagi Ki 

Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and 

the hand”. 
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Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar (fasilitator) dalam 

hubungan (relasi dan komunikasi) dengan peserta didik dan anggota komunitas 

sekolah dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain (orang tua, komite 

sekolah, pihak terkait) segi administrasi sebagai guru dan sikap 

profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain  keinginan 

untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. 

Maka penting pula membangun suatu etos kerja yang positif yaitu: menjunjung 

tinggi pekerjaan  menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

keinginan untuk melayani masyarakat.  Dalam kaitan dengan ini penting juga 

performance/penampilan seorang profesional secara fisik, intelektual, relasi sosial, 

kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian serta mampu menjadi motivator. 

Singkatnya perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif 

dan kolaboratif demi pemanusiaan secara utuh setiap peserta didik.  

 

Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, 

berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggungjawab atas hidup 

sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian.  

 

2.1.6 Pendidikan Kewarganegaraan  di dalam IPS 

2.1.6.1 Konsep Social Studies 

 

Social Studies adalah nama atau istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan 

di negara lain terutama di negara-negara Barat.   Untuk memahami konsep social 

studies, perlu dikembalikan kepada perkembangan pemikiran dan praksis dalam 

bidang social studies yang memiliki reputasi akademis dalam, bidang tersebut.   
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Bila dianalisis pengertian awal studi sosial mengisyaratkan hal-hal berikut : 

pertama, studi social merupakan disiplin ilmu-ilmu sosial,  Kedua, disiplin ini 

dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran, baik pada 

tingkat persekolahan maupun tingkat pendidikan tinggi, ketiga, oleh karenanya 

aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu social itu perlu diseleksi sesuai 

dengan tujuan tersebut. 

 

Perkembangan selanjutnya antara tahun 1976-1983, pendidikan social merupakan 

suatu bidang yang memiliki beragam definisi dan rasioal.  Terlepas terdapatnya 

beragam definisi dan rasional, ditegaskan bahwa jantung dari studi social adalah 

hubungan atau interaksi antar manusia.  Sedangkan dilihat dari visi, misi dan 

strateginya studi social telah dan dapat dikembangkan dalam tiga tradisi yakni: 

a. Studi social diajarkan sebagai pendidikan kewarganegaraan (citizienship 

transmission) 

b. Studi social diajarkan sebagai ilmu sosial 

c. Studi social yang diajarkan sebagai reflective inquiry. Pengertian studi social 

adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk kepentingan 

pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Social studies is an 

integration of social sciences and humanities for the purpose of instruction in 

citizenship education. 

 

Dalam definisi tersebut di atas, tersirat dan tersurat beberapa hal: 

a. Studi social merupakan system pengetahuan terpadu. Misi utama studi social 

adalah pendidikan  kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis 

b. Sumber utama  (contens) studi social adalah ilmu-ilmu dan humaniora 
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c. Dalam upaya penyiapan warganegara yang demokratis. 

 

 

2.1.6.2 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan IPS 

 

Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendidikan IPS dapat dikaji 

melalui konsep social studies sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship 

transmission). Konsep ini bermakna bahwa Pendidikan Kewarganegarann 

merupakan subsistem (bagian) dari pendidikan IPS (sistem) yang memfokuskan 

diri pada pembentukan warga negara yang demokratis, khususnya 

mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, 

nilai, sikap dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam 

kehidupan demokrasi.  

 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sub sistem dari pendidikan IPS, tidak lepas 

bahkan tetap membutuhkan ilmu-ilmu sosial atau mata pelajaran dalam 

pendidikan IPS (social studies) dan humaniora yang diseleksi sesuai dengan 

tujuan pendidikan kewarganegaraan.  Sejarah diseleksi yang memfokuskan pada 

menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga 

masa kini yang dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta 

bangga sebagai warga bangsa Indonesia.  

 

Tatanegara yang mefokuskan meningkatkan kemampuan memahami 

penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, 

system pemerintahan negara Indonesia.  Hukum yang memfokuskan pada 

fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai.  
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Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu dilandasi oleh suatu falsafah atau 

idiologi bangsa. 

 

Pendidikan Kewarganegaraan suatu social studies atau pendidikan IPS yang 

memfokuskan pada pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk 

berperan serta dalam kehidupan demokrasi, pada akhirnya harus memiliki 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik ilmu-ilmu social atau 

mata pelajaran yang tergabung dalam pendidikan IPS.   

 

Dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, 

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada standar isi 

mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang tercantum dalam 

lampiran Permendiknas nomor 22/2006.  Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tidak berbeda, kesemunya berorientasi pada 

pengembangan kemampuan/ kompentensi peserta didik yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional dan sosialnya.  Secara 

rinci mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan  sebagai berikut. 

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

kewarganegaraan 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan 

pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya. 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia serta langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 

Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-

kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 

1945. 

 

Secara yuridis-formal, landasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah 

UUD 1945 sebagai Landasan konstitusional.  Undang-undang No 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai landasan operasional, dan 

Peraturan Mentri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI)  dan Nomor 23 

tahun 2006 tentang Standar Kompentensi Lulusan (SKL) sebagai landasan 

Kurikuler. Sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional melalui 

Badan Standar nasional Pendidikan (BSNP), maka kurikulum pendidikan 

kewarganegaraan untuk lingkungan lembaga pendidikan formal dilaksanakan 

dengan berpedoman pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan 

yang melandasi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu manusia sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar 

manusia Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan untuk: 

1. sadar dan patuh terhadap hukum (melek hukum) 

2. sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(melek politik) 
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3. memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional (insan 

pembangunan) 

4. cinta bangsa dan tanah air (memiliki sikap heroisme dan patriotisme). 

 

Azis Wahab ( 1998 : 290 ) bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan paradigma baru bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu 

bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di persekolahan sebagai wahana 

utama serta essensi pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui: 

1. civic intelegence (kecerdasan warga negara), yaitu 

kecerdasan dan daya nalar warga negara baik, dalam dimensi spiritual, 

rasional, emosional, maupun social. 

2. civic responsibility (tanggung jawab warganegara), 

yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang 

bertanggung jawab. 

3. civic participation (partisipasi warganegara), yaitu kemampuan berpartisipasi 

warganegara atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, social, 

maupun sebagai pemimpin masa depan. 

 

Kompentensi-kompentensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dibagi kedalam 3 kelompok yaitu: 

1. Kompentensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civic 

knowiedge): 

a. memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi 

pemerintah Indonesia 
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b. mengetahui struktur, fungsi, dan tugas pemerintahan daerah dan nasional 

serta bagaimana keterlibatan warganegara membentuk kebijakan public 

c. mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara 

dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia/internasional. 

2. Kompentensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan (civic skill): 

a. mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses 

pemecahan masalah dan inkuiri. 

b. mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu 

c. menentukan atau mengambil sikap guan mencapai suatu positip 

d. membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argument 

yang kritis, logis, dan rasional 

e. memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum 

f. membangun koalisasi, kompromi, negosiasi, dan consensus 

3. Kompentensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan (civic disposition) 

a. Memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, 

kritis, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan 

efesien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan 

pada semua tingkatan 

b. Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak dan 

tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat pada semua tingkatan 

c. Memahami, mengkhayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, 

demokrasi, HAM, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
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d. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan landasan konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan, maka dimensi 

secara umum sebagai berikut. 

1. Sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila.  Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah pendidikan nilai dan moral karena yang disampaikan sebagai substansi 

isi Pendidikan Kewarganegaraan adalah nilai-nilai moral yang diperlukan oleh 

seorang warganegara dalam kehidupan sebagai warganegara dan warga 

masyarakat. 

2. Sebagai pendidikan politik.  Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang memungkinkan siswa mengetahui yang menjadi hak dan kewajibannya 

sebagai warganegara. 

3. Sebagai pendidikan kewarganegraan.  Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

pendidikan yang diharapkan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman 

siswa terhadap fungsi dan peran warganegara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

4. Sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan.  Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan yang bukan hanya mendidik siswa 

memiliki pengetahuan yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai 

warganegara, tetapi juga dapat menggunakan nya atau menerapkannya dalam 

menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara (Azis Wahab, 2011: 3.5-3.14). 

 

 

2.1.6.3 Ilmu Pengetahuan Sosial di  SMA 
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Untuk jenjang SMA/MA/SMK, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpisah (separated), yang artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu social secara 

terpisah.  Dalam dokumen permendiknas, IPS untuk SMA dan MA lebih 

merupakan rumpun, sedangkan nama mata pelajaran adalah nama disiplin ilmu 

social “ tradisional”, yakni sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi.  

Berbeda dengan IPS di SMK dan SMALB, nama IPS adalah nama mata pelajaran 

seperti di SD/MI dan SM/MTs.  Tujuan setiap mata pelajaran dalam rumpun IPS 

di SMA disesuaikan dengan karakteristik peserta didik untuk jenjang 

SMA/MA/SMK, Mata pelajaran dan tujuan pendidikan nasional. 

 

 

2.1.7  Rencana Pembelajaran  

 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 tahun 2007 

tentang Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa : 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus. 

Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar 

yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan 

atau lebih.  

2.1.7.1  Langkah langkah Menyusun RPP 
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RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

Komponen RPP adalah : 

1.  Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan.  

2. Standar kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

3.  Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 

didik•dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran. 
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4.  Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilai-

an mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

5.  Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

6.  Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

7.  Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar.  

8.  Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi 

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta 

karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 

setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk 
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peserta  didik. 

9. Kegiatan pembelajaran  

a.  Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b.  Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang-

kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik 

melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c.  Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpul-

an, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 

10. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar 

Penilaian. 

11. Sumber belajar 
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Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

 

2.1.7.2  Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup. 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses   

pembelajaran; 

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari; 

c.  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;  

d.  menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  silabus.  

 

2.  Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me-

motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang   

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam  

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

2)  menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain; 

3)  memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4)  melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

5)  memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 

1)  membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2)  memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

3)  memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 
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dan bertindak tanpa rasa takut; 

4)  memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can kolaboratif; 

5)  memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

6)  rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan balk 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

7)  memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja individual maupun 

kelompok; 

8)  memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

9)  memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1)  memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,  

isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

3)  memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

4)  memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

a)  berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
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menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

b)  membantu menyelesaikan masalah; 

c)  memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

d)  memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; 

e)  memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

3.Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a.  bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c.  memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d.  merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas balk tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

e.  menyampaikan iencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 
 

2.2 Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran sistem among merupakan metode pendidikan yang berjiwa 

kekeluargaan dan mempunyai dua sendi dasar, yaitu kodrat alam dan 
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kemerdekaan.  Dalam pelaksanaan pembelajaran, jiwa kekelurgaan mewarnai 

hubungan atau interaksi antara pamong (guru) dan siswa.  Pamong didalam kelas 

tidak saja berfungsi sebagai pengasuh yang siap mengarahkan dan membimbing 

siswa menuju perilaku manusia yang beradab, berbudaya, disiplin dan 

bertanggung jawab dalam konteks kekeluargaan. Dalam sistem among pada 

penelitian ini dikhususkan pada pembentukan budi pekerti yang baik pada mata 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah SMA N 1 Way Tuba. 

 

Ki Hadjar Dewantara menyebutkan bahwa “Sang anak harus tumbuh menurut 

kodrat (naturalijke groei) maka perlu sekali untuk segala kemajuan (evolutie) dan 

harus dimerdekakan seluas-luasnya. Pendidikan yang dilandaskan paksan, 

hukuman ketertiban dianggap telah memperkosa hidup kebatinan sang anak.  

Yang kita pakai sebagai alat pendidikan yaitu pemeliharaan dengan sebesar 

perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin menurut 

kodratnya sendiri, itulah yang dinamakan dengan sistem among atau “Among 

Methode.” Artinya, pembelajaran dengan metode sistem among bersendikan 

kodrat alam dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai 

kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Sendi kedua 

kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan 

lahir batin anak sehingga dapat hidup mandiri. Ki Hadjar Dewantara 

menempatkan jiwa merdeka sebagai sifat kodrati sang anak yang harus ditumbuh 

kembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. 

 

Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  merupakan proses dan upaya 

dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan 
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meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, dan karakter warga negara Indonesia. 

Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-

metode kooperatif, penemuan, inkuiri, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan 

pemecahan masalah.  

 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk membentuk mental, 

moral, personal, dan sosial, maka dalam penerapan pendidikan budi pekerti dapat 

digunakan  pendekatan, “Perkembangan moral kognitif (cognitive moral 

development approach). Guru dapat mengarahkan anak dalam menerapkan proses 

pemikiran moral melalui diskusi masalah moral sehingga peserta didik dapat 

membuat keputusan tentang pendapat moral. 

 

Nilai-nilai budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran   Pendidikan 

Kewarganegaraan  disesuaikan dengan pokok bahasan materi Pendidikan 

Kewarganegaraan.  Metode yang digunakan guru dalam mengintegrasikan nilai-

nilai budi pekerti ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

diajarkan kepada siswa yaitu metode keteladanan dan metode demokrasi dengan 

model diskusi. Dalam membuat RPP guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA N I 

Way Tuba Way Kanan menyisipkan nilai-nilai budi pekerti. 


