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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat vital untuk diperbincangkan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena pendidikan merupakan suatu hal yang dicari dan 

dibutuhkan oleh semua manusia. Pendidikan yang bertujuan untuk membantu 

kehidupan masyarakat, karena dengan pendidikan seorang mendapatkan ilmu. 

Untuk memenuhi tuntutan global yang sudah merasuk kesemua sendi kehidupan, 

maka membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mempeloreh kesempatan kerja. Hal 

ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan 

Indonesia baik untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi 

negara maupun global (Chan, 2005: 113) 

Misi pendidikan pada hakekatnya untuk memuliakan martabat manusia 

sebagai makhluk hidup yang individual dan makhluk sosial yang berbudaya. 

Sebagai makhluk hidup yang individual, manusia berdasarkan azasinya adalah 

sosok individu yang memiliki rasa, karsa dan cipta yang tersimpan dalam bentuk 

potensi. Selain itu, manusia akan mendapatkan posisinya dalam menyesuaikan 

diri secara beradab dengan lingkungan sosial. 

Manusia sangat membutuhkan pendidikan untuk kelangsungan kehidupan. 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran  atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh 
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masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan pada Pasal 

31 ayat 1, dan menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang tersebut. Untuk itu, seluruh komponen bangsa 

wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara 

Indonesia. Komponen bangsa tidak hanya pemerintah sebagai penyelenggara, 

tetapi dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dan warga untuk dapat 

meyelenggarakan pendidikan dengan baik, baik sekolah maupun masyarakat yang 

membutuhkan pendidikan (Arafat, 2008:3) 

Pendidikan adalah hal yang sangat vital untuk pembentukan karakter 

sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringnnya. Tanpa adanya pendidikan, 

sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan mendapatkan kemajuan sehingga akan 

menjadi bangsa yang kurang bahkan tidak beradab. Oleh karena itu, sebuah 

peradaban yang ditanam akan lahir suatu pola pendidikan yang dapat sesuai 

dengan keadaan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai media yang 

paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu 

menjadikan keragaman sebagai sesuatu yang harus diperihara dan harus 

dispresiasikan secara konstruktif. 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Artinya, dari 

suatu daerah dan daerah yang lain, masyarakat berbeda. Perbedaan tersebut adalah 

dapat dilihat dari jenis bahasa (daerah) yang digunakan, agama, suku, ras, latar 
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belakang, budaya, dan lain sebagainnya. Bahkan daerah yang terpencil (desa) 

dengan daerah yang mudah dijangkau (kota) juga terdapat perbedaan dan 

pandangan hidup. Namun, perbedaan-perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan 

karena memang negara Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, 

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebhinekaan ini patut disyukuri karena bagian 

dari karunia Tuhan yang negara lain mungkin tidak memilikinya. 

Pendidikan berbasis karakter masyarakat adalah penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat (UU 

Sisdiknas No 23 Tahun 2003). Penyelenggaraan pendidikan ada beberapa macam, 

yaitu melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Penyelenggaraan 

pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-

sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang 

jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan 

tinggi. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang didapat pada anak usia dini, 

serta pendidikan dasar, seperti TPA, atau Taman Pendidikan Al-Quran,yang 

banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah-sekolah pada sore hari. Selain itu, 

ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan lain 

sebagainya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar 

dan bertanggung jawab. 

Namun, yang menjadi sorotan peneliti adalah penyelenggaraan pendidikan 

yang formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang wajib diterima oleh anak, 
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karena pendidikan ini dijalankan secara teratur dan terarah. Pendidikan di 

Indonesia berawal dari Taman Kanak-Kanak sampai pada perguruan tinggi. Di 

dalam pendidikan formal, peserta didik mendapatkan berbagai macam ilmu, mulai 

dari ilmu sosial, pengetahuan alam, agama, muatan lokal, Pendidikan 

Kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Penyelenggaran pendidikan formal tidak 

hanya mentranformasikan ilmu pengetahuan, tetapi juga diharapkan dapat 

mendidik peserta didik dengan keimanan dan ketaqwaan sebagai bekal untuk 

kehidupan selanjutnya. Diantara mata pelajaran yang diterima oleh peserta didik 

dalam pendidikan formal, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama 

adalah yang sangat penting. Pendidikan Agama sebagai bekal untuk menciptakan 

keimanan dan ketaqwaan sebagai manusia dengan Tuhan. Sedangkan Pendidikan 

Kewarganegaraan sangat penting dan mendasar, karena pendidikan ini sebagai 

ujung tombak untuk membentuk karaker bangsa, yaitu berupa penanaman 

kecintaan terhadap negara, ideologi negara, untuk menjadikan generasi bangsa 

yang baik, cakap dan cerdas dalam kehidupan sebagai warga Negara Indonesia. 

Pendidikan tidak lagi menempatkan siswa sebagai fokus utama dalam 

proses pendidikan, tetapi lebih menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber 

utama belajar. Ranah kognitif menjadi fokus utama, sedangkan untuk afektif dan 

psikomotor terabaikan, karena sebagian besar penyelenggaraan pendidikan yang 

berbasis Ujian Nasional. Metode pembelajaran yang hanya meneruskan 

pengetahuan dan tidak memberikan peluang kepada peserta didik berinteraksi dan 

bertransaksi antar siswa, menyebabkan siswa kehilangan waktu untuk 

mengartikulasikan pengalaman belajar. 
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Lickona (Uztadzi, 2011), mensinyalir tanda-tanda jaman yang harus 

diwaspadai sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, diantaranya adalah 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata 

yang memburuk, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan 

narkoba, alkohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik dan 

buruk, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara serta 

membudayanya ketidakjujuran, dan tanda-tanda sejenis lainnya. 

Sejak digulirkannya Ujian Akhir Semester Berstandar Nasional (UASBN), 

banyak sekolah mendisain pembelajaran berbasis Ujian Nasional. Semua 

pendekatan pembelajaran mengarah pada hasil ujian akhir. Ranah kognitif 

dijadikan fokus utama, sedangkan afektif dan psikomotor tidak tersentuh bahkan 

terabaikan. Praktek pembelajaran di sekolah banyak mengalami pergeseran, yakni 

banyaknya aktivitas yang lebih menekankan pada aspek-aspek yang bersifat 

latihan mengasah otak. Padahal jika mengacu pada target capaian setiap jenjang, 

idealnya semua aktivitas pendidikan yang dirancang seharusnya mengintegrasikan 

aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan pemberdayaan fungsi sosialnya.  

Bahkan, tidak sedikit sekolah melegalkan praktik kecurangan, untuk mencapai 

angka kelulusan maksimal guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

sekolah tersebut. Bila kondisi ini terus berlanjut, cepat atau lambat pendidikan di 

Indonesia tinggal menunggu kehancuran (Uztadzi, 2011) Oleh karena itu, 

pendidikan yang berbasis karakter merupakan pilihan solusi yang tepat untuk 

membendung meluasnya degradasi kehancuran bangsa yang semakin akut. 



6 
 

Konsep pendidikan yang berbasis karakter adalah konsep pendidikan yang 

bertumpu pada sifat dasar manusia dengan menggunakan tiga pilar utama, yaitu 

fitrah manusia kecenderungan berbuat baik, setiap anak memiliki kecerdasan yang 

berbeda-beda, setiap aktifitas hendaknya mempunyai tujuan. Implementasi aspek 

tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah: (1) pembentukan moral peserta 

didik melalui pembiasaan dan pendampingan, (2) memberikan slogan yang 

mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala tingkah laku di masyarakat 

dan sekolah, (3) pemantauan secara kontinyu atau pendampingan oleh guru 

terhadap peserta didik setiap saat (Uztadzi, 2011) 

Pendidikan yang dapat membentuk karakter dan peradaban bangsa adalah 

Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang mengedepankan masalah etika dan moral, yang wajib dimiliki seseorang 

sebagai warga negara. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan 

Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu ”berkembangnya 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” (Ubaedillah dkk, 2008: 4). 

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pelaksana pendidikan nasional 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional tertuang 

dalam UU No. 23 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang 



7 
 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 ayat 2), sedangkan pada 

Pasal 3 disebutkan “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” Secara garis besar, 

tujuan dari pendidikan nasional sangat berpengaruh oleh Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan 

warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan 

bangsa dan negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik (smart and good 

citizenship) sangat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara 

yang bersangkutan. Pada masa lalu telah membuktikan bahwa pelaksanaan 

Pendidikan Kewarganegaraan tak lepas dari kepentingan pemerintah yang sedang 

berkuasa. Pendidikan  Kewarganegaraan dijadikan alat untuk melanggengkan 

kekuasaan Orde Baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pendidikan 

Kewaganegaraan dijadikan produk politik pada masa itu, di mana diberlakukan 

tentang adanya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), di mana 

dalam segala bentuk peyelenggaraan pemerintahan, pendidikan selalu 

mengatasnamakan Pancasila. 
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Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education (Ubaedillah dkk, 

2008: 10) bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, antara lain: (a) 

membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menjadikan warga negara 

yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen 

menjaga persatuan dan integritas bangsa, (c) mengembangkan kultur demokrasi 

yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah untuk mewujudkan 

masyarakat yang baik dan cerdas. Kategori masyarakat yang baik dan cerdas 

adalah masyarakat yang memiliki kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, 

ketangguhan, kedemokratisan dan kepedulian. Pada Seminar Nasional yang 

diadakan oleh Universitas Negeri Malang dengan tema ”Peran civil society 

terhadap Pendidikan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia”  dijelaskan 

bahwa nilai-nilai karakter sangat penting untuk membentuk seseorang yang cerdas 

dalam berwarganegara. Salah satu pendiri negara Indonesia, Bung Hatta 

menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah: mandiri, tahu hak dan kewajiban, 

serta mau mengambil tanggung jawab. Apabila nilai-nilai karakter telah menjadi 

watak bangsa Indonesia, maka akan menciptakan bangsa yang tidak hanya cerdas 

dan baik tetapi juga menjadikan bangsa yang maju dan sejahtera (Marijan dkk, 

2010) 

Pembentukan karakter sebaiknya dilaksanakan, tidak hanya sebagai 

wacana aktivitas pembelajaran. Pembentukan karakter di arahkan antara lain pada 

terbentuknya karakter religius, cerdas, jujur, tangguh, demokratis, peduli, berfikir 
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kritis dan inovatif, kepatuhan terhadap norma-norma sosialyang berlaku dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, mandiri dan percaya diri. karakter 

menunjukkan tindakan atau tingkah laku seseorang. Yasinwopy, (2010)  

menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai 

citizenship education, secara substantif dan pedagogis didesain untuk 

mengembangkan warga negara yang cerdas dan bermoral baik. Pendidikan 

Kewarganegaran memiliki visi, misi, tujuan, dan struktur keilmuaan mata 

pelajaran. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya 

suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa 

(nation and character building) dan pemberdayaan warga negara. Misi mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang 

baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan 

kesadaran moral. 

Pada kenyataan yang ada, penerapan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan belum maksimal, dan bahkan tidak cukup banyak membuahkan 

hasil. Terdapat banyak kendala dan keterbatasan dalam hal pengajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan 

instrumental (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru 

serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan 

(enviromental input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi 

kehidupan politik negara yang kurang demokratis (Dept. Pendidikan Nasional, 

2008) Salah satu masalah yang terkait dengan penerapan esensi pendidikan ilmu 
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pengetahuan sosial contohnya mata pelajaran kewarganegaraan adalah 

memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dan munculnya arogansi kesukuan 

dan golongan yang merusak sendi-sendi demokratisasi. 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah memudarnya rasa nasionalisme 

dan patriotisme dalam memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia dalam 

persaingan global dan memudarnya integrasi nasional adalah dengan 

pembelajaran pada anak bangsa yang langsung menyingggung dengan karakter. 

Melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karakter seorang anak dapat 

diketahui dan dibentuk ke arah yang lebih baik. Untuk itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang penerapan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

berbasis karakter peserta didik.  

Lokasi untuk penelitian ini, dilakukan di Sekolah Menengah pertama 

Negeri (SMAN) 1 Malang. Peneliti tertarik untuk meneliti model pembelajaran 

seperti apa yang dilakukan di SMAN 1 Malang untuk membentuk karakter anak 

menjadi karakter yang baik. Peneliti tertarik untuk meneliti di SMAN 1 Malang 

karena ingin memahami strategi apa saja yang dilakukan sekolah untuk 

menamkan karakter yang baik pada peserta didik, sehingga menciptakan budaya 

yang khas dan “menyenangkan” dalam lingkungan sekolah. 

Menurut Malik Fajar melalui pembahasan yang dikeluarkan Departemen 

Pendidikan Nasional (2008) tentang “Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan IPS”, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana 

untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang 

demokratis dan bertanggungjawab, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 
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peranan yang amat penting. Mengingat banyak permasalahan mengenai 

pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan sampai saat ini, maka arah baru 

Pendidikan Kewarganegaraan perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam 

bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang 

efektif dalam mencapai tujuannya. Melalui model pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang tepat, dapat memperkuat kembali komitmen kebangsaan 

yang selama ini mulai memudar dengan tekad memperjuangkan bangsa Indonesia 

yang berkualitas dan bermartabat. Dengan demikian maka Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan moral bangsa adalah sesuatu 

yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang 

terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti model-model 

pembelajaran yang seperti apa yang digunakan di SMAN 1 Malang, sehingga 

dapat membentuk karakter peserta didik menjadi karakter yang baik, kuat, dan 

“menyenangkan. Peneliti merasa tertarik karena dalam sekolah tersebut terdapat 

budaya  yang baik yang dibangun melalui pembentukan karakter siswa yang tidak 

hanya dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya, tetapi juga 

didukung oleh guru-guru lain, kepala sekolah, dan lingkungan dalam sekolah 

tersebut. Baik di dalam ruang lingkup pembelajaran di kelas maupun di luar kelas 

yang menyeimbangkan pengetahuan intelektual dan agama, sehingga dapat 

menghasilkan karakter baik yang diinginkan, yang telah menjadi visi dan misi 

sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

berbasis karakter di SMAN 1 Malang? 

2. Apa yang menjadi hambatan dan penunjang pelaksanaan model 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis karakter di SMAN 1 

Malang? 

3. Bagaimanakah hasil model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

berbasis karakter di SMAN 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendapat gambaran tentang model pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan berbasis karakter di SMAN 1 Malang 

2. Mendapatkan gambaran apa yang menjadi hambatan dan penunjang 

pelaksanaan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis 

karakter di SMAN 1 Malang  

3. Mendekripsikan hasil model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

berbasis karakter di SMAN 1 Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. bagi peneliti 

hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk 

mempraktekan  model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

berbasis karakter kelak pada saat mengajar agar dapat menciptakan smart 

and good citizenship yang berkarakter bagi peserta didik 

b. bagi kepala sekolah 

hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi referensi tersendiri bagi kepala 

sekolah selaku yang mempunyai wewenang untuk menerapkan  model 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis karakter agar dapat 

mencetak generasi muda yang dapat dibanggakan 

c. bagi pengambil kebijakan 

hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pengambil kebijakan, khususnya dalam hal pemberlakuan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang sesuai keadaan seluruh warga, dan membangun 

pilar bangsa melalui pemberdayaan dan pembentukan karakter 

d. bagi dunia pendidikan 

hasil kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara 

kritis terhadap dunia pendidikan dalam menyikapi persoalan yang terjadi 

belakangan ini yang berkaitan dengan moral bangsa dan budi pekerti, 

sehingga dapat diantisipasi dengan cara menanamkan karakter baik yang 

berakhlak mulia bagi peserta didik 
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e. bagi stakeholder pendidikan 

hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan pemikiran secara kritis oleh 

stakeholder pendidikan mengenai model-model pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan berbasis karakter dalam rangka membentuk kepribadian 

dan karakter yang baik bagi peserta didik 

 

E. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam hal inibertujuan agar tidak terjadi kesalahan 

pemahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi maka perlu diberikan batasanpengertian sebagai berikut: 

1) Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2010: 46) 

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perangcang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar 

2) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang membina 

peserta didik agar menjadi warganegara yang baik sehingga mampu hidup 

bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, 

maupun sebagai warga negara (KBBI, 2003: 263). 

3) Berbasis karakter merupakan pola/model pembelajaran yang berdasar atau 

berpangkal pada penanaman karakter yang baik. Karakter sendiri diartikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari orang lain. Karakter dapat diartikan tabiat, yaitu perangai atau 

perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaaan. (Munir, 2010: 2)  


