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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan kajian pustaka dalam penelitian skripsi yang 

terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan yang tersusun secara 

sistematis, yaitu : (1) Kajian Teoritis dan (2) Kajian Empiris. 

2. 1. Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Strategi

Secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi 

dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu 

mempunyai arti atau makna yang sama yaitu pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah 

satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan 

untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. 

Strategi merupakan upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang 

ditetapkan sesuai dengan keinginan. Karena strategi merupakan upaya 

pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang 

implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi 

juga dapat merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan 

data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau 

mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana atau tindakan. Strategi 

biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun 
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secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

(Nurdin dan Usman, 2002).  

Strategi menurut kamus ilmiah adalah ilmu siasat untuk mencapai apa 

yang di harapkan dan dicita-citakan. Strategi adalah rencana berskala besar, 

dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk 

mencapai tujuan. Strategi mencerminkan pengetahuan mengenai bagaimana kapan 

dan dimana tujuan yang akan dicapai. Pearce/Robinson (2008:6) perspektif 

strategi, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif 

kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, di mana dicari pilihan untuk bersaing. 

Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi 

perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, 

yaitu umpan balik dan penyesuaian. Strategi adalah 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, efisien 

dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit 

dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali 

mencampur kedua kata tersebut. (Arianto.2007.http://strategika.wordpress.com, di 

akses 10 November 2016). 

Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi di atas, secara 

khusus dalam penelitian ini dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana 
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tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata 

maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. 

2.1.2 Pengertian Implementasi 

Berbicara tentang implementasi pembahasannya akan mengarah pada 

masalah penerapan atau pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. Definisi tentang 

implementasi dapat dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan 

implementasi sebagai (1) Pelaksanaan, (2) Penerapan. 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”Implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang 

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan 

Usman, 2002). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) 

mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.”. Guntur Setiawan 

(2004:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya 

serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 
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karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek 

berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum 

menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau 

seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan 

melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-

pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. 

(Kirana.2010.http://cenil119.blogspot.co.id, diakses 11 November 2016) 

Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai implementasi di atas, 

secara khusus dalam penelitian ini dapat didefinisikan bahwa implementasi adalah 

suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide, gagasan, 

program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum dengan 

desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan  desain  tersebut. 

2.1.3 Pendekatan Saintifik 

 Sani (2014: 50-51), mengemukakan bahwa pendekatan saintifik berkaitan 

erat dengan metode saintifik. Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan 

kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis 

atau mengumpulkan data yang dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh 

melalui percobaan. Kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan 

memperoleh informasi dari berbagai sumber.  

Mengacu pada kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa proses 

pembelajaran saintifik ialah proses pembelajaran dengan metode ilmiah. Metode 

ilmiah atau saintifik ini mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian 



16 
 

melalui pengamatan, penyusunan hipotesis dan melakukan percobaan. Kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik didasarkan pada fakta-fakta atau teori tertentu 

sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan.  

Abdul (2014: 193), menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah. Pendekatan saintifik juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Pembelajaran yang berlangsung mendorong perserta 

didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. 

Kondisi pembelajaran pada saat ini diarahkan agar peserta didik mampu 

merumuskan masalah (menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan 

menjawab. Proses pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis 

(diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistis (rutin 

dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata). Kondisi pembelajaran yang 

demikian pada akhirnya akan menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik.  

Dalam penelitian ini, pengertian pendekatan saintifik merupakan suatu 

pembelajaran ilmiah yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik untuk mengenal dan memahami berbagai materi. Pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran melibatkan kegiatan ilmiah seperti pengamatan atau 

observasi, percobaan atau pengumpulan informasi. Kegiatan ilmiah tersebut akan 

mendorong peserta didik untuk berpikir analitis.   
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Bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik menurut 

Hosnan (2014: 39), dapat dilihat dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kegiatan Pembelajaran Melalui Pendekatan Saintifik 

Kegiatan Aktifitas Belajar 

Mengamati 

(observing) 

Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak 

(tanpa dan dengan alat). 

Menanya 

(questioning) 

Mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai yang 

bersifat hipotesis: diawali dengan bimbingan guru 

sampai dengan mandiri (menjadi suatu kebiasaan). 

Mengumpulkan data 

(experimenting) 

Menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang 

diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen, 

buku, eksperimen), mengumpulkan data. 

Mengasosiasi 

(associating) 

Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, 

menentukan hubungan data/kategori, menyimpulkan 

dari hasil analisis data, dimulai dari unstructured uni 

structured-multistructured-complicated structured. 

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, 

tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya. 

 

Sani  (2014: 54), mengungkapkan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam 

pembelajaran saintifik meliputi : 

 

 

 

 

 

Gambar.2.1 Komponen Pendekatan Pembalajaran Saintifik 
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1. Melakukan pengamatan atau observasi  

Observasi adalah menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi 

tentang karakteristik suatu benda. Pengamatan dapat dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kualitatif mengandalkan panca indera 

dan hasilnya dideskripsikan secara naratif. Adapun pengamatan kuantitatif 

ialah pengamatan yang bertujuan untuk melihat karakteristik benda pada 

umumnya menggunakan alat ukur dan dideskripsikan menggunakan angka.   

2. Mengajukan pertanyaan  

Peserta didik perlu dilatih untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan 

topik yang akan dipelajari. Aktivitas ini penting untuk meningkatkan 

keingintahuan dalam diri peserta didik dan mengembangkan kemampuan 

untuk belajar sepanjang hayat. Peserta didik untuk mengajukan pertanyaan 

yang bermakna.  

Pertanyaan yang bermakna menurut Sani (2014: 61-62) pada umumnya 

memiliki karakteristik antara lain:  

a) tidak memiliki sebuah jawaban mutlak; b) melibatkan peserta 

didik dan guru dalam upaya menjawab pertanyaan; c) melibatkan 

proses berpikir, tidak hanya jawaban saja; d) membutuhkan 

hubungan dari beberapa konsep; e) terkait dengan permasalahan 

nyata yang dihadapi peserta didik; f) terkait dengan pengetahuan 

awal peserta didik; g) membutuhkan proses pengambilan keputusan 

atau rencana tindakan; dan h) menggunakan kata “bagaimana” dan 

“mengapa”.  

Peserta didik yang telah mampu menyusun pertanyaan yang bermakna 

akan terbiasa untuk berpikir analitis. Kemampuan menyusun pertanyaan 

yang bermakna dapat dilatih dengan menugaskan peserta didik untuk 

melakukan wawancara dengan narasumber.  
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3. Mencoba atau mengumpulkan data  

Guru dapat menugaskan peserta didik untuk mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

pada umumnya membutuhkan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan 

tingkah laku, survey pendapat dan wawancara. Komponen mencoba dalam 

kasus ini adalah mencoba untuk berkomunikasi dan berperan dalam sebuah 

situasi sosial, misalnya membantu orang lain, bermusyawarah, memberikan 

pendapat dan sebagainya.  

4. Mengasosiasi atau menalar   

Menalar adalah aktivitas mental khusus dalam melakukan inferensi. 

Inferensi adalah menarik kesimpulan berdasarkan pendapat, data, fakta, atau 

informasi. Dasar pengelolaan informasi berdasarkan metode ilmiah adalah 

melakukan penalaran secara empiris. Penalaran empiris didasarkan pada 

logika induktif, yaitu menalar dari hal khusus ke umum.  

Penalaran induktif menggunakan bukti khusus seperti fakta, data, informasi, 

pendapat dari ahli. Informasi yang diperoleh dari pengamatan yang 

dilakukan harus diproses untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan 

mengambil dari berbagai kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan bukti-

bukti yang telah ada.  

5. Membangun atau mengembangkan jaringan dan berkomunikasi  

Kemampuan untuk membangun jaringan dan berkomunikasi perlu dimiliki 

peserta didik karena kompetensi tersebut sama pentingnya dengan 
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pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Bekerjasama dalam sebuah 

kelompok merupakan salah satu cara membentuk kemampuan peserta didik 

untuk dapat membangun jaringan dan berkomunikasi. 

Tahapan aktivitas belajar yang dilakukan dengan pendekatan saintifik 

tidak harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang kaku. Tahapan yang 

dilakukan dapat disesuaikan dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Pada suatu 

pembelajaran mungkin dilakukan observasi terlebih dahulu sebelum 

memunculkan pertanyaan, namun pada pelajaran yang lain mungkin mengajukan 

pertanyaan sebelum melakukan observasi dan eksperimen. 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik menurut Hosnan (2014: 36) adalah:  

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. 

2. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa 

belajar itu suatu kebutuhan. 

4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5. Untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. 

6. Untuk mengembangkan karakteristik peserta didik.  

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan Hosnan (2014:36) bahwa 

pendekatan saintifik diimplementasikan dalam pembelajaran untuk mencapai 
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berbagai tujuan. Tujuan pendekatan saintifik ialah untuk meningkatkan hasil 

belajar, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah melalui ide-ide yang diungkapkannya serta membentuk karakter peserta 

didik. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengacu pada pendekatan 

saintifik atau pembelajaran ilmiah memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pembelajaran terdahulu. Hosnan (2014: 36), menguraikan karakteristik 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai berikut:  

1. Berpusat pada peserta didik. 

2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruk konsep, hukum 

atau prinsip. 

3. Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. 

4. Dapat mengembangkan karakter. 

Dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Hosnan (2014: 36) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan saintifik 

atau ilmiah memusatkan kegiatannya pada peserta didik agar mampu 

mengkonstruk konsep secara mandiri yang berlandaskan pada fakta-fakta yang 

bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik akan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan 

meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 
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2.1.4  Kompetensi Kewarganegaraan 

Kompetensi Kewarganegaraan adalah tiga komponen utama pendidikan 

kewarganegaraan, yaitu Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge), 

Ketrampilan Kewarganegaraan (civic skills) dan Sikap kewarganegaraan (civic 

dispositions). Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga 

negara ketahui. Civic Skill merupakan ketrampilan yang harus dimiliki oleh warga 

negara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. 

Sedangkan civic dispisition berkaitan dengan karakter privat dan publik dari 

warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi 

konstitusional. (Branson dalam Winarno, 2013: 26). Pembagian atas ketiga 

domain ini jika dikaitkan dengan model Benjamin S. Bloom dalam Yulaelawati 

(2004) maka akan tampak kesejajarannya dengan tiga ranah; kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) bisa disejajarkan 

dengan domain atau ranah kognitif, ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan 

(civic skill) sejajar dengan domain atau ranah psikomotor, sedangkan sikap/watak 

kewarganegaraan (civic disposition) sejajar dengan domain atau ranah afektif. 

(Winarno,2013:107). 

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) 

Civic Knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan 

dipahami secara layak oleh warga negara. Nasional Center for Learning and 

Citizenship (NCLC) menyatakan bahwa “Civic-related knowledge, both historical 

and contemporary, such as understanding the structure and mechanics of 

constitutional government, and knowing who the local political actors and how 
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democratic institutions function”. Civic Knowledge berisikan item pernyataan 

yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer seperti pemehaman 

tentang structure dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip 

yang melandasinya. (Winarno 2013:108).  

Branson (1999:9) komponen pengetahuan kewarganegaraan (civic skill) ini 

diwujudkan ke dalam 5 (lima) bentuk pertanyaan yang terus-menerus diajukan 

kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang bisa berfikir. Kelima 

pertanyaan ini sekarang telah diajarkan di sekolah-sekolah Amerika Serikat dalam 

mempelajari Civics and Government. 

1.  Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan? 

2. Apa fondasi-fondasi sistem politik Amerika? 

3. Bagaimana pemerintah dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan 

tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika? 

4. Bagaimana hubungan antara Amerika Srrikat dengan negara-negara 

lain di dunia? 

5. Apa peran kewarganegaraan dalam demokrasi Amerika? 

Selain dari Branson di atas, komponen pengetahuan kewarganegaraan juga 

banyak dikembangkan oleh beberapa lembaga studi. Pusat Sistem Pengujian dan 

Pengembangan (PUSIJIBANG) Depdiknas & Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY) menyusun sejumlah isi pengetahuan kewarganegaraan sebagai berikut: 

1. Manusia sebagai zoon politicon. 

2. Nilai, norma, dan moral. 

3. Norma-norma dalam masyarakat. 
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4. Bangsa dan negara. 

5. Konstitusi. 

6. Lembaga-lembaga politik. 

7. Kewarganegaraan. 

8. Sistem politik demokrasi. 

9. Negara hukum dan penegakaanya. 

10. Hak Asasi Manusia (HAM). 

11. Peran Indonesia dalam hubungan international. 

12. Identitas nasional. 

Isi dari civic knowledge sebagaimana dikemukakan Branson di atas adalah 

konsteks pengajaran civics di Amerika Serikat sehingga wajar isinya berkaitan 

denga isi civics di Amerika. Sedangkan untuk konsteks di Indonesia dengan 

melakukan sedikit perubaha, maka isi civic knowledge Pendidikan 

Kewarganegaraan Indonesia di wujudkan dengan lima pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintah? 

2. Apa dasar system politik Indonesia? 

3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 

mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prisip-prinsip 

demokrasi Indonesia? 

4. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dan posisinya 

mengenai masalah-masalah Internasional? 

5. Apa peran warganegara dalam demokrasi Indonesia? 

(Budimansah dalam Winarno,2013:111) 
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Kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan adalah membantu 

warga negara melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang mengenai 

akibat kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan. Juga tujuan-tujuan 

pemerintahan konstitusional. Perenungan terhadap hal ini hendaknya 

mengembangkan pemahaman yang lebih besar akan hakikat pentingnya civil 

society atau jaringan kompleks dari asosiasi-asosiasi politik, sosial, dan ekonomi 

yang terbentuk dengan bebas dan sukarela yang merupakan komponen essensial 

dari demokrasi konstitusional. Civil  society yang vital bukan hanya mencegah 

penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah, 

namun organisasi-organisasi civil society dapat pula berfungsi sebagai 

laboratorium publik di mana warga negara belajar sambil langsung praktik 

(learning by doing). 

Dasar-dasar sistem politik Indonesia mencakup pemahaman mengenai 

dasar sejaarah dan filsafat dari system politik Indonesia; karakter-karakter khas 

masyarakat dan kultur Indonesia; nilai-nilai dan prisnsip-prinsip mendasar dalam 

demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal sebagai sepuluh pilar demokrasi. 

Kesepuluh pilar demokrasi berdasarkan UUD 1945 itu adalah : 

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2. Demokrasi denga kecerdasan; 

3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; 

4. Demokrasi dengan reule of law; 

5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan 

sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances); 
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6. Demokrasi dengan hak asasi manusia; 

7. Demokrasi dengan pengadilan yang bebas; 

8. Demokrasi dengan otonomi daerah; 

9. Demokrasi dengan kemakmuran; dan  

10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. (Sanusi dalam Winarno,2013:112) 

Pembahasan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditegaskan 

dalam pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan 

harus berakar pada semangat cita-cita sebagaimana terkandung dalam pembukaan 

Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsp 

itu adalah kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur caara dan tujuan 

pemerintaha atau acra dan tujuan kelompok-kelompok yang merupakan bagian 

dari civil society. 

Pemerintah yang dididrikan berdasarkan Konstitusi dan 

mengejawantahkan tujuan, nilai dan prinsip demokrasi Indonesia adalah 

membantu warga negara memahami dam mengevaluasi pemerintahan yang 

didirikan terbatas, serta penyebaran dan pembagian kekuasaan yang dilakukan. 

Warga negara yang memahami dasar-dasar justifikasi sistem pembatasan, 

penyebaran, dan pembagian kekuasaan serta lebih mampu menjaga pemerintahan 

mereka baik di tingkat lokal, daerah, maupun nasional bertangung jawab dan 

memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Mereka juga akan 

mengembangkan penghargaan terhadap kedudukan hukum dalam sistem politik 

Indonesia, sebagai suatu kesempatan yang tidak ada bandingannya untuk memilih 

dan partisipasi warga negara ayang dimungkinkan oleh sistem. 
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Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dan posisinya 

mengenai masalah internasional adalah hal penting, karena Indonesia tidak hidup 

terasing dan menyendiri. Indonesia adalah bagian dari dunia yang semakin 

mengecil Karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk 

mengukur peran Indonesia di dunia saat ini dan kearah mana kebijakan luar negeri 

harus dilakukan, warga negara perlu memahami eleman-elemen penting hubungan 

internasional dan msaslah-masalah dunia yang mempengaruhi kehidupan 

keamanan dan kesejahteraan mereka. Warga negara juga perlu memahami secara 

lebih baik peran organisasi pemerintah maupun non pemerintah Karena semakin 

banyak peran penting yang mereka mainkan di bidang ekonomi, sosial, dan 

politik. 

Peran warga negara dalam demokrasi Indonesia sangat penting. Warga 

negara dalam demokrasi konstitusional berarti setiap warga negara merupakan 

anggota yang setara dari suatu komunitas dan memiliki hak-hak fundamental dan 

tanggung jawab. Warga negara hendaknya memahami bahwa melalui keterlibatan 

mereka dalam kualitas hidup lingkungan sekitar mereka, masyarakat, dan seluruh 

bangsa. Jika mereka menginginkan suara-suara mereka didengar, mereka harus 

menjadi warga negara yang aktif dalam proses politik. Selain melalui pemilu, 

banyak kesempatan dan kegiatan lain bagi warga negara untuk berpartisipasi. 

Mereka hendaknya memahami bahwa pencapaian tujuan individu dan publik 

cenderung seiring dengan partisipasi mereka dalam kehidupan politik. 

Winataputra (dalam Winarno,2013:113-117) telah mengidentifikasi 

adanya butir-butir dari komponen pengetahuan kewarganegaraan. Butir-butir 
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pengetahuan kewarganegaraan yang disajikan ini dapat dipakai sebagai rujukan 

bagi isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik di tingkat sekolah 

maupun perguruan tinggi. Butir-butir tersebut sebagai berikut : 

1. Wawasan tentang manusia sebagai makluk Tuhan YME dan sosial. 

2. Wawasan bahwa manusia sebagai makluk individu yang memiliki hak 

asasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung 

jawab. 

3. Wawasan tentang landasan dan sumber hak asasi manusia. 

4. Wawasan tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

5. Wawasan tentang jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia. 

6. Wawasan tentang perkembangan demokrasi sebagai suatu system 

pemerintahan. 

7. Wawasan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi 

dari sistem lain. 

8. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan keluarga. 

9. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan di sekolah. 

10. Wawasan tentang demokrasi dalam lingkungan lokal atau 

institusional. 

11. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

12. Wawasan kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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13. Wawasan tentang Ketuhanan TME sebagai nilai dasar dan landasan 

demokrasi di Indonesia. 

14. Wawasan tentang konstitusi sebagai landasan jaminan dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

15. Wawasan tentang secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan 

rakyat. 

16. Wawasan tentang demokrasi menuntut kecerdasan warga negara. 

17. Wawasan tentang demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara. 

18. Wawasan tentang demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam 

konsteks negara kesatuan. 

19. Wawasan tentang Indonesia sebagai negara hukum, yang 

mengupayakan tegaknya supremasi hukum persamaan dihadapan 

hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak asasi manusia, dan 

pendidikan kewarganegaraan. 

20. Wawasan tentang peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

21. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi dan tanggung jawab 

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

22. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi dan tanggung jawab 

dalam memelihara dan menegakan keadilan dan kebenaran. 

23. Wawasan tentang kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga 

demokrasi. 

24. Wawasan tentang mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi 

dalam berbagai bidang kehidupan. 
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25. Wawasan tentang dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-

cita demokrasi dalam masyarakat yang bhineka tunggal ika. 

26. Wawasan tentang makna pelaksanaan kewajiban dan hak warga 

negaradalam berbagai bidang kehidupan. 

27. Wawasan tentang interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab warga negara dalam berbagai konsteks kehidupan. 

28. Wawasan tentang makna pentingnya partisipasi warga negara secara 

cerdas dan tanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat 

madani. 

29. Wawasan tentang pentingnya pemberdayaan warga negara dalam 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi 

secarabertanggung jawab. 

30. Wawasan tentang pentingnya kesejagatan dalam berbagai bidang 

kehidupan bagi warga negara. 

31. Wawasan tentang keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai 

lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai 

anggota masyarakat yang demokratis. 

32. Wawasan tentang organisasi massa (ormas) berperan sebagai wahana 

pendidikan fungsional untuk memberdayakan atau mencerdaskan atau 

menyejahterakan masyarakat. 

33. Wawasan tentang Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan 

sebagai wahan fungsional untuk memberdayakan atau 

mencerdaskanatau menyejahterakan masyarakat. 
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34. Wawasan tentang organisasi pelajar atau mahasiswa tau pemuda 

berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial memengaruhi 

kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan 

kehidupan yang demokratis. 

35. Wawasan tentang koperasi dan lembagakewirausahaan yang ada 

dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warga 

negara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi. 

36. Wawasan tentang organisasi profesi yang berperan sebagai wahana 

pengembangan pemikiran professional yang banyak memberi 

konstribusi yang bermakna. 

37.  Wawasan tentang perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan 

pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadappertumbuhan 

profesionalisme yang demokratis 

38. Wawasan tentang partai politik berfungsi sebagai sarana demokrasi 

yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut 

calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan 

politik yang disepakati/diputuskan bersama. 

39. Wawasan tentang pemilihan umum berfungsi sebagai sarana 

demikrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik 

anggota mebaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan 

adil. 

40. Wawasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai 

sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi 
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rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan 

pemerinta, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah. 

41. Wawasan tentang pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi 

yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung 

jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan, dan kesejahteraan 

rakyat. 

42. Wawasan tentang Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai 

sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan 

bermakna terhadap pemerintah dan jalanya pemerintahan. 

43. Wawasan tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana 

demokrasi yang berperan menegakan keadilan dan kebenaran melalui 

pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan 

tidak memihak. 

44. Wawasan tentang Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi 

yang berperan menegakan keadilan dan kebenaran melalui 

pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani dan tidak pilih bulu. 

45. Wawasan tentang Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai 

sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, 

berani, jujur, dan penuh jawab. 

46. Wawasan tentang kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang 

berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan 

ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundang-undangan secara 

professional, jujur, dan penuh tanggung jawab. 
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47. Wawasan tentang presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan merupakan saran demokrasi yang berperan sebagai 

pemimpin bangsa dan negara, dan manajer pemerintah yang cerdas, 

demokrasi, dan religius. 

48. Wawasan tentang lembaga-lembaga negara non departemen berfungsi 

sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan 

pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalakan tugas dan 

fungsinya secara professional 

49. Wawasan tentang pemerintah daerah merupakan sarana demokrasi 

yang berperanmemenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya 

dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan 

daerah yang dijalankan secara professional. 

50. Wawasan tentang lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi 

sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk 

menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna 

membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

yang berkeadilan. 

2.1.4.2 Pengertian Ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skills) 

Jika warga negara mempraktekan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-

kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya 

perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima 



34 
 

pertanyaan sebagaimana diuraikan dalam civic knowledge, namun mereka perlu 

memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. 

Kecakapan kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan 

namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kecakapan berfikir 

kritis tentang isu politik tertentu, misalnya seseorang harus memahami terlebih 

dahulu isu itu, sejarahnya, dan relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat 

intelektual atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu 

itu.(Branson,1999:17). Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk 

seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab 

disebut sebagai berkemampuan berfikir kritis.  

The National Standart of Civic and Government dan The Civic Framework 

for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP) membuat kategori 

mengenai kecakapan intelektual yang meliputi kemampuan mengidentifikasi, 

menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil, dan 

mempertahankan posisi atas suatu isu. (Branson,1999:17) 

1. Kecakapan intelektual mengidentifikasi adalah memberdayakan 

seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti 

pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu 

kebangsaan, monument nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan 

kenegaraan seperti hari kemerdekaan. Selain itu juga memberdayakan 

seseorang untuk memberikan makna atau arti penting pada sesuatu yang 

tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan 

negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, civicl society, dan 
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konstitusionalisme. Kemampuan untuk mengidentifikasi Bahasa adan 

symbol-simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warga 

negara. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud 

hakiki dari Bahasa dan simbol-simbol emosional yang digunakan. 

2. Kecakapan intelektual mendeskripsikan adalah kemampuan untuk 

untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti seperti 

sistem checks and balances atau judicial review menunjukan adanya 

pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan 

kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan 

kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara 

untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

actual dalam pola jangka waktu yang lama. 

3. Kecakapan intelektual menjelaskan dan menganalisis adalah saat warga 

negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, 

misalnya sistem pemerintahan presidensil, sistem check and balances, 

dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. 

Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisa hal-

hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, 

proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. 

Kemampuan dalam menganalisa ini akan memungkinkan 

seseoranguntuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara 

dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam 
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mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab, seperti antara 

tanggung jawab publik dan privat, atau antara tenggung jawab para 

pejabat – baik yang dipilih atau diangkat – dengan warga negara biasa. 

4. Dalam masyarakat otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. 

Oleh Karena itu, mereka perlu mengambangkan dan terus mengasah 

kemampuan intelektual mengevaluasi, mengambil, dan 

mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat penting jika nanti 

mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan 

mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah 

privat dan publik. (Branson,1999:17-20) 

Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, 

pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada 

kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, 

efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan civil society. Kecakapan partisipatif 

tersebut dapat dikategorikan sebagai : 

1. Interaksi (interacting), berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga 

negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 

Berinteraksi adalah bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, 

demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik 

dengan cara yang damai dan jujur. 

2. Memonitor (monitoring) memantau sistem politik dan pemerintahan 

mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk 

terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Memonitoring juga 
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berarti fungsi pengawasan atau “watchdog” warga negara bagi proses 

politik dan pemerintahan. 

3. Akhirnya kecakapan partisipatoris dalam hal mempengaruhi 

(influencing) mengisyaratkan pada kemampuan warga untuk 

mempengaruhi proses-prosespolitik dan pemerintahan baik proses-

proses formal maupun informal dalam masyarakat. 

Membangun kecakapan partisipatoris sanatlah penting dilakukan sejak 

awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, 

dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka 

mengumpulkan informasi, bertukar pikiran, dan menyusun rencana-rencana 

tndakan sesuai denga taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk 

menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secra efektif, dan mengelola konflik 

melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. (Branson,1999:20-21). 

Winataputra dalam (Winarno,2013:161-162) melalui hasil penelitiannya 

mengidentifikasikan adanya butir-butir dari komponen ketrampilan/kecakapan 

kewarganegaraan. Butir-butir kompetensi kewarganegaraan yang disajikan ini 

dapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. 

Butir-butir tersebut sebagai berikut : 

1. Kemampuan berkomunikasi secara argumentative dalam Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial. 

2. Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab personal sosial. 
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3. Kemampuan berpartisipaasi dalam lingkungan sekola atau 

masayarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan 

sosial. 

4. Kemampuan mengambil keputusan individual dan atau kelompok 

secara cerdas dan bertanggung jawab. 

5. Kemampuan melaksanakan keputusan individu dan atau kelompok 

sesuai dengan konsteksnya secara bertanggung jawab 

6. Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan 

konsteksnya. 

7. Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma 

yang berlaku dan konsteks sosial-budaya lingkungan. 

8. Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling 

pengertian, dan kepentingan bersama. 

9. Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih 

bermanfaat. 

10. Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas 

dan bertanggung jawab. 

11. Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap 

ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) dengan cara yang dapat 

diterima secara sosial-budaya. 

12. Kemampuan turutserta mengatasi konflik sosial dengan caara yang 

baik dan dapat diterima. 
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13. Kemampuan memimpin mennganalisis masalah sosial secara kritis 

dengan menggunakan aneka sumber yang ada. 

14. Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung 

jawab. 

15. Kemampuan memberikan dukngan yang sehat dan penuh tanggung 

jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya. 

16. Siswa memiliki kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan 

tulus terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis. 

17. Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota 

masyarakat dengan penuh kesadaran. 

18. Kemampuan membangun saling mengerti antar suku, agama, ras, dan 

golongan guna memberikaan keutuhan dan semangat kekeluargaan. 

19. Kemampuan berusaha membangun saling mengerti antar bangsa 

melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. 

20. Kemampuan berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan 

kegiatan sosial budaya dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik. 

Analisis pendapat Winataputra tersebut tampak pula bahwa yang dimaksud 

civic skill atau ketrampilan kewarganegaraan hanyalah mencakup ketrampilan 

partisipatif peserta tidak dimaksudkan meliputi ketrampilan intelektual 

kewarganegaraan. Ini dapat dilihat dari beberapa rumusan kata kerja; seperti 

kemampuan berkomunikasi, berorganisasi, berpartisipasi, mengambil keputusan, 

melaksanakan keputusan, memengaruhi, membangun kerjasama, turut aktif 
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membahas, menentang berbagai bentuk pelecehan, memimpin kegiatan, dan 

sebagainya. 

Kedua pendapat di atas nampaknya ingin memisahkan intellectual civic 

skills dan kemungkinan menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari 

dimensi pertama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Hal 

demikian tidaklah salah bila kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa 

antara intellectual civic skill dengan civic knowledge meskipun secara teoritik 

dapat dibedakan namun sulit untuk memisahkan atau bersifat inseperable. 

Kemampuan intellectual civic skill mesti dibangun dengan adanya civic 

knowledge yang memadai. Karena itu intellectual civic skill dalam rumusan kata 

kerjanya adalah meruju pada pemahaman dan penguasaan akan materi mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Antara intellectual civic skill dengan 

civic knowledge dengan civic skill tidak dapat dipisahkan (inseparable). Sekali 

lagi dikatan bahwa “intellectual skill in civic and government are inseparable 

from content.”. (Branson dalam Winarno,2013:163). 

Sehingga dapat membuat berbedaan civic skill dalam pengertian luas dan 

sempit. Secara luas, civic skill mencakup intellectual civic skill (cognitive civic 

skill) dan participatory civic skill seperti dimaksudkan oleh para ahli dari Barat. 

Sedangkan secara sempit yang dimaksud civic skill adalah participatory civic skill 

atau ketrampilan kewarganegaraan. 
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2.1.4.3 Pengertian Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) 

Watak kewarganegaraan menunjuk pada karakter publik maupun privat 

yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. 

Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang 

secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh 

seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. 

Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman 

bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang 

bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab 

moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari 

setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian 

sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), 

berfikir kritis, dan kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi 

merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. 

(Branson,1999:23) 

Secara singkat karakter kewarganegaraan yang terdiri atas karakter publik 

dan karakter privat itu dapat dideskripsikan, sebagai berikut : 

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. 

Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung 

jawab sesuai ketentuan, bukan Karena keterpaksaan atau pengawasan 

dari luar menerima tanggung jawab akan konsekuensi dari tindakan 

yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai 

anggota masyarakat. 
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2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang 

ekonomi dan politik. 

Tanggung jawab ini meliputi memelihara atau menjaga diri, memberi 

nafkah dan merawat keluarga, mengasuh, dan mendidik anak. 

Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, 

menggunaka hak pilih dalam pemilu, membayar pajak, menjadi saksi 

di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas 

kepemimpinan sesuai bakat masing-masing. 

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu 

Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, 

bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan 

sesame warga negara, dan mengikuti aturan musyawarah mufakat dan 

prinsip mayoritas namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk 

berbeda pendapat. 

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif 

dan bijaksana. 

Karakter ini merupakan bentuk sadar informasi sebelum menemukan 

pilihan atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi 

yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam 

kepemimpinanbila diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang 

kapansaatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara 

harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan 

mengevaluasi kapan seseorang Karena kewajibannya atau prinsip-
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prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan 

kewarganegaraan tertentu. 

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. 

Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-

urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-

prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik 

dan lembaga -lemabag publik pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi 

serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila ada 

kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warga negara mengubah 

undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana. 

(Branson,1999:23-25). 

Winataputra dalam (Winarno,2013:189-190) mengemukakan sejumlah 

butir-butir yang dapat menjadi isi dari civic disposition (nilai atau sikap 

kewarganegaraan). Butir-butir tersebut sebagai berikut : 

1. Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural 

antara warga negara dan antara warga negara dengan lembaga-lembaga 

Negara. 

2. Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan 

spiritual. 

3. Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, hak milik orang lain 

atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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4. Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik 

kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, atas dasar 

tanggung jawab sosial politik sebagai warga negara. 

5. Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab 

oranglain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan 

kemasyarakatan, atas daasar tanggung jawab sosial-politik warga 

negara. 

6. Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan 

derajat, perdamaian, dan prinsip saling menghormati. 

7. Penghormatan terhadap hak cipta atau karya orang lain dalam berbagai 

bidang ataas dasar tanggung jawab sosial-profesional. 

8. Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, 

jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi 

konstitusional yang berlaku. 

9. Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang 

lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan atas kesadaran diri 

sendiri. 

10. Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar 

kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain 

kebenaran agama. 

11. Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu 

keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki 

kelemahan. 
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12. Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang 

dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesadaran sendiri. 

13. Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individua tau warga 

negara. 

14. Kesediaan “saling asah, asih, dan asuh”, atas dasar kesadaran sosial, 

dan insan Tuhan Yang Maha Esa. 

15. Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial 

sebagai warga negara. 

16. Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan 

tanggung jawab sosial. 

17. Kesadaran menjadi calon atau wakil rakyat atas dasar kesadaran 

terhadap amanat dan tanggung jawab. 

18. Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung 

jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warga negara, dan 

insan Tuhan YME. 

19. Kemauan dan kesediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih 

baik. 

20. Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan. 
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2. 2.  Kajian Empiris 

2.2.1  Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pendekatan saintifik telah 

dilakukan oleh (Oktavian, 2016) mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1), yang berjudul Efektivitas Penggunaan 

Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran PPKn dalam Meningkatkan Motivasi dan 

Prestasi Belajar pada Peserta Didik Kelas X di SMKN 3 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian tersebut ditemukan penggunaan 

pendekatan sainifik dalam pembelajaran PPKn efektif untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan 

kompetensi dasar tentang kebersamaan dalam kebhinnekaan. Penggunaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan 

kompetensi dasar tentang kebersamaan dalam kebhinnekaan. 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pendekatan saintifik telah 

dilakukan oleh (Nodyanto, 2015) mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar magister (S2) yang berjudul Implementasi Pendekatan 

Saintifik dalam Pembelajaran PPKn untuk Meningkatkan Kecakapan 

Kewarganegaraan Siswa (Studi Deskriptif Analitis di SMA Negeri Kabupaten 

Bangka). Dalam penelitian tersebut ditemukan pendekatan saintifik 

memperlihatkan perubahan yang cukup baik terhadap kecakapan 
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kewarganegaraan siswa yang meliputi intellectual skills dan participation skills. 

Kendala yang dialami dalam implementasi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran PPKn terkait dengan mindset atau pola pikir anak yang cenderung 

masih menunggu untuk diberikan pembelajaran, sumber belajar yang belum 

mendukung atau terbatas, alokasi waktu yang sedikit serta penilaian yang 

dirasakan oleh guru sangat banyak sehingga menyita waktu dan mengganggu 

proses pembelajaran. 

Tabel. 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Judul Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

1 Efektivitas 

Penggunaan 

Pendekatan 

Saintifik pada 

Pembelajaran 

PPKn dalam 

Meningkatkan 

Motivasi dan 

Prestasi Belajar 

pada Peserta 

Didik Kelas X 

di SMKN 3 

Yogyakarta 

Tahun 

Pelajaran 

2015/2016 

Penggunaan pendekatan 

sainifik dalam 

pembelajaran PPKn efektif 

untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan 

prestasi belajar peserta 

didik kelas X SMK Negeri 

3 Yogyakarta dengan 

kompetensi dasar tentang 

kebersamaan dalam 

kebhinnekaan 

Dalam 

penelitian ini 

lebih terfokus 

pada 

penggunaan 

Pendekatan 

Saintifik untuk 

meningkatkan 

motivasi dan 

prestasi pada 

peserta didik 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

terkait 

pendekatan 

saintifik pada 

pembelajaran 

PPKn 

 

2 Implementasi 

Pendekatan 

pendekatan saintifik 

memperlihatkan perubahan 

Dalam 

penelitian ini 

Objek 

penelitian 
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Saintifik dalam 

Pembelajaran 

PPKn untuk 

Meningkatkan 

Kecakapan 

Kewarganegara

an Siswa (Studi 

Deskriptif 

Analitis di 

SMA Negeri 

Kabupaten 

Bangka) 

yang cukup baik terhadap 

kecakapan 

kewarganegaraan siswa 

yang meliputi intellectual 

skills dan participation 

skills. Kendala yang 

dialami dalam 

implementasi pendekatan 

saintifik dalam 

pembelajaran PPKn terkait 

dengan mindset atau pola 

pikir anak yang cenderung 

masih menunggu untuk 

diberikan pembelajaran, 

sumber belajar yang belum 

mendukung atau terbatas, 

alokasi waktu yang sedikit 

serta penilaian yang 

dirasakan oleh guru sangat 

banyak sehingga menyita 

waktu dan mengganggu 

proses pembelajaran 

lebih terfokus 

pada penelitian 

di Sekolah 

Menengah 

Atas  

sama-sama 

meneliti 

tentang 

Pendekatan 

Saintifik 

dalam dan 

Kompetensi 

Kewarganega

raan 
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2.2.2. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi  

Pendekatan 

Saintifik 

Mengamati 

Menanya 

Mengumpulkan 

informasi 

Mengasosiasi 

Mengkomunikasi 

Kompetensi 

Kewargangaraan  

Kegiatan 

Civic 

Knowledge 

Civic  

Skills 

Civic 

Disposition 

Pembiasaan 

Kurikuler 

Ko-kurikuler 


