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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang : Kajian Teoritis,  Kajian Penelitian yang Relevan, 

Kerangka Berfikir. 

A. Kajian Teoritis

1.Peranan Guru

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam pasal 2 angka 1 bahwa 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendididik, 

mengajar, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Berdasarkan Undang-undang tersebut sangat jelas 

bahwa guru merupakan key person in classroom, sehingga guru memiliki 

peran yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, 

mengarahkan, dan mendidik siswa dalam proses pembelajaran. 

Sehubungan dengan fungsinya “pengajar”, “pendidik” dan 

“pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan bagi para guru. 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang 

terutama), sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai 

kegiatan interaksi belajar-mengajar, dapat dipandang sebagai sentral bagi 

peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu 
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perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar 

mengajar dan berinteraksi dengan siswanya. 

  Menurut James W.Brown (dalam Sardiman, 2007:144) menyatakan 

bahwa peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi 

pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Sedangkan menurut Pidarta 

(dalam Jamil Supratiningrum,2013:26) menyatakan peranan guru / 

pendidik antara lain : (1) sebagai fasilitator pendidikan; (2) pengarah/ 

direkter; (3) pembimbing ; (4) penegak disiplin; (5) menjadi model 

perilaku yang akan ditiru siswa; (6) menjadi penilai; (7) motivator; (8) 

menjadi komunikator dengan orang tua siswa dengan masyarakat. 

Pengertian peranan guru yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bahwa peranan guru yaitu sebagai contoh, panutan, pendidik ketika berada 

didalam kelas yang harus memiliki standar kualitas tertentu yaitu 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri serta disiplin, selain sebagai 

seorang pendidik atau pengajar guru harus berusaha membuat sesuatu 

menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. 

Selain itu seorang pendidik merupakan orang tua kedua ketika berada di 

lingkungan sekolah. 

Selain beberapa peranan guru yang telah diuraikan di atas harus 

disadari pula tugas dan pokok seorang guru.  Kewajiban guru menurut 

Undang-undang No.20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam  pasal 35 ayat (1) 

mencangkup kegiatan pokok yang meliputi: 
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a. Guru Sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik yang memiliki tanggung jawab utuh terhadap  

hasil yang dicapai peserta didik dalam semua aspek, menjadi 

tokoh, panutan bagi para peserta didik dan lingkungannya. 

b. Guru Sebagai Pengajar 

 Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang  

berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang 

dipelajari. 

c. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing 

perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan 

tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan 

jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta 

menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. 

d. Guru Sebagai Pengarah 

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, 

mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan 

terkait studinya maupun kehidupan yang lebih luas. 
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e. Guru Sebagai Pelatih  

Aspek pendidikan mencangkup kognitif, afektif dan psikomotorik, 

sehingga proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta 

didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi 

masing-masing peserta didik. 

f. Guru Sebagai Penilai 

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian 

merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses 

untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta 

didik. 

2. Strategi Pembelajaran 

Menurut Kozma (Sanjaya,2007) Strategi dapat diartikan sebagai 

yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada 

peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Terdapat 5 

komponen strategi pembelajaran yakni, kegiatan pembelajaran 

pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan 

kegiatan lanjutan. Sedangkan menurut Yusufhadi Miarso (Martinis Yamin, 

2013:15) pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif 

menetap pada diri orang lain.. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

terencana yang mengkondisikan ataupun merangsang seseorang agar bisa 

belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran 
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pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan belajar.  

Tahapan Pembelajaran adalah urutan prosedur pembelajaran yang 

diupayakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran atau 

mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Tahapan-tahapan 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Memberitahukan tujuan pembelajaran. 

2) Memberikan gambaran relevansi. 

3) Memberikan gambaran pokok masalah yang akan dibahas. 

4) Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan. 

5) Memberikan penilaian pendahu luan melalui apresiasi. 

b. Penyajian (inti) 

1) Menjelaskan materi disertai contoh. 

2) Memberikan kesempatan kepada murid terlibat secara aktif 

3) Memberi penguatan. 

4) Mengorganisir waktu, siswa, dan fasilitas belajar. 

c. Penutup 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Melaksanakan penilaian. 

3) Tindak lanjut. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi pendidik dengan peserta didiknya sebagai upaya 

untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Sehingga strategi pembelajaran dapat juga 

dikatakan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan 

dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. 

Pengertian strategi pembelajaran yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa strategi yaitu pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat 

koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, 

efesien, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 

3. Macam-macam Strategi Pembelajaran PPKn 

 Menurut Solihatin (2012:91)  ada beberapa strategi pembelajarn 

yang harus dilakukan oleh seorang guru : 

a. Strategi Adu Argumen  

 Strategi adu argument dimaksudkan untuk merangsang diskusi, 

membangun argumentasi dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam 

tentang berbagai isu yang kompleks. 
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b. Strategi pembelajaran Inquiry 

 Strategi pembelajaran Inquiry adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 

analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya 

dilakukan melalui Tanya jawab antara guru dan siswa. 

c. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dapat diartikan sebagai 

rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses 

penelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah . 

d. Strategi Peta Konsep 

 Strategi Peta Konsep yaitu menuntut adanya kreativitas dan 

kemampuan tingkat analisa tinggi. Dlam pelaksanaan strategi ini peserta 

didik diminta membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep yang 

utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis 

yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. 

e. Strategi Pembelajaran Kooperatif 

 Strategi Pembelajaran Kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

f. Strategi Pembelajaran Kontekstual/Contextual Teaching Learning 

 Strategi Pembelajaran Kontekstual/Contextual Teaching Learning 

adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa 
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membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

g. Strategi Pembelajaran Afektif 

Strategi Pembelajaran Afektif adalah berhubungan dengan nilai yang sulit 

di ukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari 

dalam diri siswa.  

h. Strategi Bermain Peran 

 Yaitu untuk mengajarkan peseta didik bagaimana berempati. 

Strategi ini dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan 

dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga peserta didik lebih dapat 

memahaminya.   

4. Prinsip-prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Berdasarkan Permen Diknas Nomor 19 Tahun 2005 dalam pasal 19 

ayat 1 mengenai standar nasional pendidikan yang  mengatakan bahwa 

proses pembelajaran pendidikan diselenggarakan 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. Dari peraturan 

pemerintah tersebut. Ada sejumlah prinsip dalam proses pembelajaran 

yaitu: 

a. Interaktif 

Prinsip interaktif artinya bahwa mengajar bukan hanya 

sekedar menyampaikan pengetahuan dari peserta didik, akan tetapi 
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mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang 

dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dengan demikian 

proses pembelajaran adalah proses interaksi baik antara pendidik 

dan peserta didik, antara sesama peserta didik, maupun peserta 

didik dengan lingkungannya. Dengan cara tersebut dimungkinkan 

kemampuan peserta didik akan berkembang baik secara mental-

spritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. 

b. Inspiratif 

Prinsip inspiratif artinya pembelajaran memungkinkan 

peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu, Dalam proses 

pembelajaran pendidik harus membuka berbagai peluang agar 

peserta didik dapat melakukan sesuatu yang terkait dengan materi 

pembelajaran. Peserta didik di motivasi untuk mengembangkan 

inspirasinya sendiri, sehingga pengetahuan, ketermpilan dan 

pengalamannya dapat dikembangkan sendiri.  

c. Menyenangkan 

Proses pembelajaran yang menyenangkan atau bermakna 

bisa dilakukan dengan cara, pertama dengan cara menata ruangan 

yang baik dan menarik, yaitu yang memenuhi unsur kesehatan, 

seperti ventilasi, cahaya, dan lain-lain dan memenuhi unsur 

keindahan seperti kebersihan, cat tembok yang segar, lukisan yang 

cocok, dan lain-lain. Kedua pengelolaan pembelajaran yang hidup 

dan bervariasi, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran, 
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media pembelajaran, dan sumber belajar yang relevan serta 

kontekstual. 

d. Menantang 

Proses pembelajaran haruslah membuat peserta didik 

tertantang untuk mengembangkan kemampuan berpikir, 

kemampuan keterampilan aplikatif dan keterampilan bersoaial. 

Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara 

mengembangkan rasa ingin tahu dengan kegiatan mencoba-coba, 

berpikir secara intuitif dan analitis. Peserta didik perlu dilatih untuk 

belajar berfikir dan belajar melakukan sesuatu. 

e. Motivasi 

Motivasi adalah daya dorong yang memungkinkan peserta 

didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi ini hanya 

muncul manakala peserta didik merasa membutuhkan. Terkait 

dengan proses pembelajaran, pendidik amat berperan dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, dengan jalan 

menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi pembelajaran 

bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. 

5.  Metode-metode  Pembelajaran PPKn 

Menurut Solihatin (2012:122) memaparkan beberapa metode 

pembelajaran diantaranya adalah: 

a. Metode Ceramah 



 

                                                                    22 
 

Metode Ceramah adalah penerapan secara lisan atas bahan 

pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan 

pembelajran tertentu dengan jumlah yang relatif besar. 

b. Metode Diskusi 

Metode Diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau 

lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling 

mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga 

didapatkan kesepakatan diantara mereka. 

c. Metode Demostrasi  

Metode Demonstrasi adalah metode pembelajaran yang sangat 

efektif untuk penolong siswa mencari jawaban bilamana seorang guru atau 

seorang demonstrator (orang luar yang sengaja diminta) atau seorang 

siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas susuatu proses. 

d. Metode Kerja kelompok  

Metode Kerja Kelompok yaitu suatu cara mengajar, dimana siswa 

didalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi 

beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama dalam memecahkan masalah 

dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. 

e. Metode Eksperimental 

Metode Eskperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran 

di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. 
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f. Metode Pemecahan Masalah 

Metode Pemecahan Masalah adalah suatu metode yang 

merangsang berfikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas 

pendapat yang disampaikan oleh siswa. 

g. Metode Penyajian Tanya jawab 

Metode Penyajian Tanya Jawab adalah suatu cara untuk 

memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk 

bertanya, selama mendengarkan pelajaran atau mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan guru agar 

dimengerti, bermanfaat dan dapat diingat dengan baik. 

h. Metode Penanaman Nilai 

Melalui metode penanaman nilai ini dapat di ajarkan kepada siswa 

yaitu memberikan nilai atau sesuatu,  membuat penilaian yang rasional 

dan dapat dipertanggung jawabkan, memiliki kemampuan serta 

kecendrungan untuk mengambil keputusan yang menyangkut masalah 

nilai dengan jelas, rasional, dan obyektif, serta memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Metode Penugasan 

Yaitu metode yang berusaha melatih peserta didik untuk 

melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah 

dipersiapkan oleh pendidk. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar 

peserta didik memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri 

dan jujur. 

 



 

                                                                    24 
 

 

6. Macam-macam Pendekatan  Pembelajaran PPKn 

Pendekatan pembelajaran PPKn menurut ( Depdikbud, Ditjen Dikti, 

Modul No.20APMP, 1989/1983:14-15) yaitu: 

1) Pendekatan evokasi :  

yaitu diman siswa diberi kesempatan/ kebebasan seluas-luasnya 

untuk mengutarakan tanggapan terhadap sesuatu hal yang 

diutarakan oleh guru (secara variable atau stimulus). 

2) Pendekatan Awarness (kesadaran):  

yaitu mengenali dan menyadari nilai yang ada dalam dirinya 

tentang sesuatu hal, mengenai nilai dari orang lain serta mampu: 

menyatakan alasan pilihan posisi yang diambilnya terhadap sesuatu 

atau untuk mengklasifikasi diri dan perbuatan secara penuh 

kesadaran. 

3) Pendekatan Nilai/Moral : 

Yaitu suatu kasus yang dimaniplasikan dalam cerita pendek 

tertentu (cerita sebagai stimulusnya). 

4) Pendekatan klarifikasi: 

Yaitu siswa dibantu atau dibina untuk menguji diri dan 

perbuatannya atau kejadian melalui cara-cara yang emosional 

maupun cara yang rasional. Untuk selanjutnya didorong kearah 

menentukan pilihan secara jelas bisa melalui inquiry nilai, Tanya 

jawab, random, dan permainan. 
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7. Model-model Pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 

Menurut Permendikbud No.13 Tahun 2014 menyatakan bahwa model-

model pembelajaran yang cocok diterapkan pada kurikulum 2013 meliputi 

model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), model 

pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning), dan model 

pembelajaran melalui penyikapan/penemuan (Discovery Inquiry Learning) 

yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

a) Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

yaitu metode mengajar yang menggunakan masalah yang nyata, 

melalui masalah itu terjadilah proses belajar siswa. Mereka akan 

belajar berbagai hal termasuk hal ingatan (kognitif) maupun 

keterampilan berpikit kritis. Problem based learning  adalah metode 

mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, kerja 

kelompok, umban balik, diskusi, dan laporan akhir. 

b) Model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning) 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan 

sebagai media, yaitu guru menugaskan siswa untuk melakukan 

eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 

c) Model Pembelajaran melalui Penyikapan/Penemuan (Discovery 

Inquiry Learning) adalah dilakukan oleh beberapa langkah 

pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan (kegiatan Inti), 

penilaian. Pada kegiatan ini pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

hal-hal berikut: 1) pemberian stimulasi / rangsangan; 2) 
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pernyataan/identifikasi masalah; 3) pengumpulan data; 4) 

pengolahan data; 5) pembuktian; 6) kesimpulan. 

8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Secara terminologis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah 

peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu di 

proses dalam rangka untuk membina peranan sesuai dengan ketentuan 

Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat 

diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin dalam Winarno,2013:6). 

Definisi dari Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menurut 

Numan Soematri (dalam Winarno,2013:6) yaitu sebagai program 

pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan 

sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan 

sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna 

melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak 

demokrasi dalam mempersiapkan hidup demokrasi yang berdasar 

Pancasila dan UUD 1945. 

Sehubungan  dengan pernyataan di atas menurut Winataputra ( 

dalam Winarno,2013:7) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran adalah 

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, diorganisasi dalam bentuk program 
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kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultur kewarganegaraan, dan 

kajian ilmiah kewarganegaraan. 

Pengertian PPKn yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan 

bakwa PPKn sendiri mengandung arti sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar 

pada budaya bangsa Indonesia yang diharapakn dapat diwujudkan dalam 

bentuk perilaku sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun 

sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga PPKn memiliki tujuan, diantaranya adalah mengembangkan 

kompetensi sebagai berikut: 

a. Pengembangan ranah sikap dalam bentuk pemberian tugas-tugas 

belajar (learning task), menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. 

b. Pengembangan ranah pengetahuan dalam bentuk pemberian 

tugas-tugas belajar, mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi. 

c. Pengembangan ranah keterampilan dalam bentuk tugas belajar, 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mencipta. 

d. Pengembangan keterampilan kewarganegaraan. 

e. Pengembangan keteguhan kewarganegaraan. 

f. Pengembangan komitmen kewarganegaraan. 

g. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan. 
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Hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan(PPKn) adalah 

upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

bagi warga negara yang meliputi: 

a. Kesadaran sebagai warga negara (Civic liberacy). 

b. Komunitas sosial kultural kewarganegaraan (Civic 

engagement). 

c. Kemampuan berpartisipasi sebagai warganegara (Civic skill 

and participation). 

d. Penalaran kewarganegaraan (Civic knowledge). 

e. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (Civic 

participation and civic responsibility). 

Adapun ruang lingkup utama dari pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan (PPKn) yaitu sebagai berikut: 

a. Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. 

b. UUD 1945 sebagai hukum dasar landasan konstitusional dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman 

yang kohensif dan utuh. 

d. NKRI sebagai bentuk Negara Indonesia ( kemdibud,2012).  

9. Jati Diri Bangsa 

Secara etimologis jati diri bangsa yaitu mengandung arti ciri yang 

melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan 

dengan yang lain, sedangkan secara terminologis jati diri bangsa yaitu 
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suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis 

membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain yang ada di dunia ini 

(Wahidin,2013:95) 

Pengertian jati diri bangsa yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan jati diri 

bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter 

bangsa. Jati diri bangsa tentu saja berbeda dengan jati diri bangsa lainnya. 

Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, 

maupun geografi. Jati diri bangsa terbentuk karena rakyat Indonesia 

memiliki pengalaman sejarah yang sama. Jati diri bangsa tentu saja tidak 

hanya menjadi jari diri dari sebuah bangsa sebagai satu kesatuan, tetapi 

juga menjadi identitas bagi seluruh warga bangsa tertentu. 

Jati diri yang dimaksud disini yaitu jati diri yang berbicara tetang 

moral, karna moral bangsa adalah jati diri atau sifat kepribadian bangsa 

yang khas yang membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang 

lain. Moral bangsa Indonesia tidak dimiliki oleh bangsa lain yaitu 

Pancasila yang terdiri dari lima sila ( Five Principles of Pancasila). Lima 

sila Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh 

bangsa lain, namun nilai-nilai moral yang luhur dari sila-sila Pancasila 

bersifat mendasar, oleh karna itu dijadikan Dasar Negara Republik 

Indonesia yang kokoh dan kuat. Membangun jati diri bangsa memang 

sudah waktunya, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena kondisi bangsa 

yang sudah cukup miris sekali seperti terjadinya  krisis moniter, krisis 

ekonomi, dan multi krisis lainnya adalah bersumber dari moral dan akhlak 
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anak bangsa yang kurang menanamkan arti penting jati diri yang 

sesungguhnya yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Menurut H. Soemarno Sudarsono (dalam Jurnal 

Negarawan,2010:88), jati diri bangsa tampil dalam tiga fungsi, yaitu” : 

a) Penanda keberadaan atau eksistensinya (berarti: bangsa yang tidak 

memiliki jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara). 

b) Pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, 

daya juang dan kekuatan bangsa (ini akan tercermin dalam kondisi 

bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada 

khususnya). 

c) Pembeda dengan bangsa lain di dunia (di sinilah harus tampak 

makna Pancasila sebagai karakter dan jati diri bangsa yang harus 

kita banggakan dan unggulkan yang merupakan pembeda dari 

bangsa-bangsa lain didunia). 

10. Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia. 

  Menurut Efendi (2008) mengatakan Indonesia  merupakan negara 

kepulauan dengan memiliki beragam jenis suku, bahasa dan kebudayaan 

merupakan suatu bangsa yang sangat besar. Jika melihat jati diri bangsa 

indonesia melalui kaca mata bangsa lain indonesia merupakan bangasa yang 

religius, humanis, pluralis, memiliki rasa kekeluargaan yang baik dan 

senang bermusyawarah. Bangsa indonesia juga memiliki karakter yang 

sangat baik dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam keseharian maupun 

kenegaraannya seperti orang indonesia yang memiliki sikap ramah, sopan 
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dan santun terhadap tamu, sehingga bangsa lain tidak segan untuk bertamu 

ke Indonesia dan hal itu baik dalam memajukan bangsa indonesia di dunia. 

  Namun semua tantangan dan pengaruh yang diberikan dunia luar 

terhadap Indonesia satu per-satu mental oleh kehebatan Pancasila, karena 

pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa Indonesia di ciptakan tidak 

secara sembarangan, ke lima sila yang berada didalamnya telah mewakili 

berbagai sisi kehidupan manusia indonesia dalam menjalankan kehidupan 

kesehariannya maupun kenegaraannya. Lahirnya Pancasila sebagai sebuah 

idiologi yang sangat kuat memang dilatar belakangi dengan mendalamnya 

makna yang terkandung di dalam kata Pancasila itu sendiri, sehingga 

dicetuskanlah kata Pancasila yang memiliki makna yang dapat 

merepresentasikan sifat dan watak manusia Indonesia yang religius, 

humanis, kekeluargaan, ramah, sopan, sikap gotong royongnya yang tidak 

tercermin di dalam isme-isme yang telah ada sebelumnya. 

  Oleh karena itu,  banyak sekali tujuan-tujuan yang disisipkan oleh 

para pendiri bangsa Indonesia melalui Pancasila. Tujuan-tujuan ini berupa 

menjadikan filsafat Pancasila sebagai sebuah sisitem sosial di Indosnesia. 

Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia 

secara langsung dengan memasukan unsur-unsur Pancasila di dalam sistem 

ekonomi, politik dan sistem kebudayaan Indonesia.   

11. Unsur-unsur pembentukan jati diri bangsa Indonesia: 

Menurut Wahidin (2013: 96)  ada empat unsur pembentuk jati diri 

bangsa Indonesia meliputi: 

a. Pancasila  
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Karena Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang menjadi 

ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia dan sebagai 

pandangan hidup bangsa indonesia. 

b. Undang-undang Dasar 45 

Karena UUD 45 aturan yang membentuk karakter orang Indonesia. 

c. NKRI 

Sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau tetapi bisa bersatu sebagai 

satu negara yaitu negara Indonesia. 

d. Bhinneka Tunggal Ika 

Sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mempersatukan bangsa 

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya serta agama 

yang mengajarkan agar tidak membedakan antara satu dengan yang 

lainnya. 

12. Nilai-nilai  Pancasila Sebagai Pendidikan Nilai karakter 

Menurut Wahidin (2013: 118) Nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila yaitu:  Sila pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap 

adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini 

menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan 

bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan 

akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan 

beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat 

beragama. 
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Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradap mengandung 

arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam 

hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan 

sesuatu hal sebagaimana mestinya. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia 

mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk 

membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya 

terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Sila keempat, nilai kerakyatan yang dimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan mengandung makna 

suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara 

musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima, 

nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia mengandung makna sebagai 

dasar sekalian tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil 

dan Makmur secara lahariah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya 

abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum 

dapat dioprasionalkan.  Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu 

dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut 

adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainn 

Sedangkan dalam konteks yang lebih luas lagi, menurut Doni 

Koesoema (2013:35) dalam bukunya Pendidikan Karakter; Strategi 

Mendidik Anak di Zaman Global menyebutkan bahwa pendidikan di 

Indonesia telah dikembangkan menjadi beberapa nilai. Terdapat delapan 
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belas nilai pendidikan yang wajib diterapkan di setiap proses pendidikan 

atau pembelajaran. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi, sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin, tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras, perilaku yang menunjukan upaya kesungguh-

sungguhan dalam mengatasi berbagi hambtan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari suatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis, cara berpikir, bertindak, bersikap, yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
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9. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sistem yang 

pelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompok. 

11. Cintah tanah air, cara berpikir, bertindak, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bangsa, 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 keberasilan orang lain. 

13. Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta damai, perkataan, sikap, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca, kebiasaan yang 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 sekitar, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki keruskan alam 

yang sudah terjadi. 
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17. Peduli sosial, sikap dan tindakan selalu ingin melaksanakan tugas 

dan kewajiban, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budya), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan 

diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama. 

Delapan belas nilai pendidikan karakter di atas merupakan hasil 

pengembangan pendidikan karakater di Indonesia dan dianjurkan untuk 

diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari anak usia dini 

sampai pada perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan supaya ke depan 

generasi muda mempunyai karakter-karakter positif, dan akhirnya akan 

membawa kemajuan bangsa dan negara Indonesia menuju bangsa dan 

negara yang bermartabat, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu 

pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai- nilai yang 

membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila yang meliputi: 

a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 

b. Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila 

c. Mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap 

percaya diri, bangga pada bangsanya sendiri, serta 

mencintai umat manusia. (Kemdiknas, 2011:7) 
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B. Kajian Empiris 

1 Penelitihan Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Pertama, 

penelitian Bambang Sumardjoko (2013) yang berjudul ” Revitalisasi Nilai-

Nilai Pancasila melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Kearifan Lokal 

untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa di SMP Surakarta”, dalam 

hasil penelitian disebutkan bahwa, hal-hal yang bisa dilakukan adalah 

melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan agar generasi muda 

menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan 

usaha melalui meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalannya melalui pendidikan,  penerangan, pembinaan kesadaran 

nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha 

pencegahan lainnya melalui model pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal untuk penguatan karakter dan 

jati diri bangsa. 

Kedua, penelitian Rukni Setyawati (2013) yang berjudul ” Bahasa 

Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa”, dalam hasil penelitian disebutkan 

bahwa, hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan bahasa Indonesia harus 

lebih mencintai bahasa Indonesia, bahkan lebih baik jika memperkenalkan 

bahasa Indonesia kepada dunia. Semakin berkembang dan membudayanya 

bahasa Indonesia dalam diri setiap masyarakat Indonesia, maka akan 

semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia, untuk hal itu maka 
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seluruh pihak perlu bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian bahasa 

Indonesia 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Bambang Sumardjoko dan Rukni Setyawati dengan peneliti. 

Persamaannya adalah ketiga peneliti meneliti mengenai memperkuat 

eksistensi jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya agar tidak tidak 

dipengarui oleh arus globalisasi dan kecanggihan teknologi yang sedang 

berkembang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Bambang 

Sumardjoko dan Rukmani Setyawati hanya meneliti mengenai cara 

melestarikan dan menjaga Jati Diri Bangsa. 
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C. Kerangka Berpikir 
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