
Kajian Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan

Hendrizal, S.IP., M.Pd.

Kajian Pem
belajaran Pendidikan Kew

arganegaraan
H

e
n
d
riza

l, S
.IP

., M
.P

d
.

Hendrizal, S.IP., M.Pd. adalah Dosen 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) FKIP Universitas Bung Hatta 

(UBH) Padang sejak September 2009; kini 

dengan jabatan fungsional Lektor (Kum 

300) dan pangkat Penata/III.C. Pernah 

menjabat: Kepala Subid Akreditasi Bidang 

Penjaminan Mutu & Akreditasi BP3M 

Universitas Bung Hatta sejak 20 Oktober 

2010-2011, Sekretaris Program Studi 

PGSD FKIP Universitas Bung Hatta tahun 2011-2013, Sekretaris 

Program Studi PPKn FKIP Universitas Bung Hatta tahun 2013-

2015.

Lahir di Pulau Panjang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, 

Sumatera Barat, pada 12 April 1974. Menyelesaikan S-1 Jurusan 

Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM tahun 1998, S-2 Pendidikan IPS 

Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2010. Sejak tahun 2015, 

melanjutkan kuliah di Program Studi Doktor/S-3 Ilmu Pendidikan 

dengan orientasi Pendidikan IPS Universitas Negeri Padang.

Tentang Penulis

Buku ini mengangkat tema pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini dapat 
menambah wawasan bagi kelompok dosen dalam bidang ilmu pendidikan. Buku ini juga dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang pendidikan 
dan keguruan, peneliti, pemerhati dan konsultan masalah pendidikan dan keguruan, para praktisi 
pendidikan (guru), serta warga masyarakat yang berminat memahami masalah pendidikan dan 
keguruan, terutama di seputar kajian wacana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Saya menyampaikan penghargaan kepada saudara Hendrizal yang telah menulis buku teks Kajian 
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Harapan saya, buku ini akan tetap eksis sebagai 
wahana komunikasi bagi kelompok dosen dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat dijadikan sebagai bacaan untuk mata kuliah yang 
diampu dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mahasiswa.

–  Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T., Pjs. Rektor Universitas Bung Hatta



K e a n e k a r a g a m a n  H a y a t i  | i 

 

 

 

 

 

 

Kajian Pembelajaran  

Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii| K e a n e k a r a g a m a n  H a y a t i    

 

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang  

Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.  

1.  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)  

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 

atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (Iima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K e a n e k a r a g a m a n  H a y a t i  | iii 
 

 

 

 

 

Kajian Pembelajaran  

Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

 

 

Hendrizal, S.IP., M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbit 

LPPM Universitas Bung Hatta  

2020 



iv| K e a n e k a r a g a m a n  H a y a t i    

Judul   :   Kajian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Penulis   :   Hendrizal, S.IP., M.Pd. 

 

Sampul : Hendrizal, S.IP., M.Pd. 

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta 

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta  April 2020 

Alamat Penerbit: 

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta 

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III 

 (LPPM) Universitas Bung Hatta 

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia 

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475 

e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id 

Hak Cipta dilindungi Undang-undang 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 

seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit  

Isi diluar tanggung jawab percetakan 

Cetakan Pertama : April 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrizal 

Kajian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Oleh: 

Hendrizal, S.IP., M.Pd., Padang : LPPM Universitas Bung 

Hatta, Aprili 2020. 

198  Hlm + xiv ;  18,2 cm 

ISBN  978-623-93573-0-6 

 



K a t a  P e n g a n t a r   | v 

KATA PENGANTAR 

uji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Dia selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan buku teks yang berjudul Kajian Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan ini. 

Strategi pembahasan dalam buku teks ini disajikan dengan bahasa yang lugas, 

ringan dan sederhana. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan penulis yang biasa menulis 

artikel-artikel opini di berbagai media massa dengan memakai bahasa sesederhana 

mungkin. Dengan cara ini diharapkan materi bahasannya menjadi lebih mudah, efektif, 

dan akrab dengan pembaca. 

Buku ini terdorong ditulis karena penulis menganggap tema yang diangkat ini, 

yaitu kajian tentang wacana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), masih 

langka. Dengan demikian, buku teks ini diharapkan bisa mengisi ruang kosong kajian 

wacana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. 

Buku teks ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kelompok dosen dalam 

bidang ilmu pendidikan. Buku ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang pendidikan dan keguruan, 

peneliti, pemerhati dan konsultan masalah pendidikan dan keguruan, para praktisi 

pendidikan (guru), serta warga masyarakat yang berminat memahami masalah 

pendidikan dan keguruan, terutama di seputar kajian wacana pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

Buku ini dapat diselesaikan berkat keikhlasan dan ketulusan beberapa pihak yang 

telah membantu dan membina penulis selama ini. Di lingkungan Universitas Bung 

Hatta, dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih buat: Bapak 

Dr. Eni Kamal; Ibu Pebriyenni, M.Si.; Ibu Zulfa Amrina, M.Pd.; Bapak alm. Dr. 

Muhammad Sahnan & Ibu Syafni Gustina Sari, M.Pd. (Ketua & Sekretaris Prodi 

PGSD); Bapak Yusrizal, M.Si. & Bapak Dr. Muslim (Ketua & Sekretaris Prodi PPKn); 

Bapak Khairul Harha, M.Sc. & Ibu Dr. Syukma Netti (Dekan & Wakil Dekan FKIP); 

Bapak Dr. Erman Har; Bapak Nazwar Djali, Sp1.; Bapak Nurharmi, M.Si. Juga terima 

kasih buat: Bapak Prof. Hendra Suherman (Pjs. Rektor/Wakil Rektor I); Ibu Susi 

Herawati, M.Pd. (Wakil Rektor II); Ibu Prof. Diana Kartika (Wakil Rektor III); Bapak 

Dr. Abdullah Munzir, Ibu Dr. Azrita, Bapak Roby Alianskal, S.E. (Direktur, Sekretaris, 
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& staf LPPM). Begitu pula terima kasih buat Bapak/Ibu dosen dan karyawan/karyawati 

Universitas Bung Hatta yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Di lingkungan Program Studi S3/Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Padang, penulis hendak menyampaikan terima kasih buat orang-orang yang telah 

mendidik penulis, yaitu: Bapak Prof. Azwar Ananda, Bapak Prof. Firman, Ibu Dr. 

Maria Montesori, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, Bapak Prof. Ahmad Fauzan, Ibu Prof. 

Nurhizrah Gistituati, Ibu Prof. Yenni Rozimela, Bapak Prof. Atmazaki, Bapak Dr. Dedi 

Hermon, Bapak Prof. Mudjiran, Ibu Prof. Neviyarni S., Bapak Prof. Syafri Anwar, 
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Prof. Mohamad Ansyar, Bapak Dr. Alwen Bentri, Bapak Prof. Prayitno, Bapak Dr. 

Marjohan, Bapak Dr. Darmansyah Nabar, Bapak Dr. Ridwan, Bapak Prof. Rusdinal, 

Ibu Prof. Agusti Efi, Ibu Prof. Festiyed. 

Juga terima kasih buat teman-teman sesama mahasiswa Program Studi S3/Doktor 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang: Ahmad Eddison, Ahyuni, Amar 

Salahuddin, Baiq Mahyatun, Bakkareng, Dessy Syofiyanti, Dina Sukma, Fadli Sudria 

Vera, Famahato Lase, Hamsidar Hs, Ilpi Zukdi, Irman, Irwan, Jesi Alexander Alim, 

Laili Arfani, Lili Perpisa, Lusi Susanti, Mulyadi, Mulyanti, Mursal, Musnar Indra 

Daulay, Nina Suzanne, Novriyanti Achyar, Nurmalina, Rahmi Novalita, Rajes Kana, 

Rambang Muharramsyah, Resy Oktadela, Rino Zulyadi, Siti Mas`ula Ola, Siti Osa 

Kosasy, Sulastri, Sumanti, Supriadi, Syofianis Ismail, Yuli Tiarina, Z. Dt. Majo Datuk, 

Zulkifli. Terima kasih atas segala kritik dan sarannya terhadap beberapa materi di 

dalam buku ini.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis (H. 

Taisir dan Rosdiana), istri penulis (Sri Sugiyati), dan tiga orang anak penulis (Aisyah 
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penulis ucapkan terima kasih atas jasa dan bantuannya untuk perjalanan hidup penulis 

selama ini, yaitu Faisol Afero, S.IP. & Ahmad Noor Fida, S.Pd., M.Pd. Entah kapan 

kita akan bisa kumpul-kumpul, ngeteh atau ngopi, dan ngobrol ngalor-ngidul lagi di 

teras rumah Sampeyan masing-masing. Juga, terima kasih penulis ucapkan kepada 

Alpan Rinalson, S.IP., M.M. di Bengkulu & Abdul Latif, S.IP. di Jambi atas 
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bantuannya untuk perjalanan karir kepenulisan saya selama ini. Terima kasih juga 

penulis ucapkan kepada akademisi sekaligus pengacara/advokat top Hendrik Fasco 

Siregar, S.H., S.S., M.H. atas diskusi-diskusinya selama ini. 

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menulis buku ini dengan baik 

dan lengkap. Namun jika ada kekurangan-kekurangan di dalam penulisan buku ini, 

penulis dengan rendah hati akan memperhatikan semua saran dan kritikan sehingga 

akan membantu penulis untuk cetakan berikutnya. Matur nuwun.... 

 

        Padang, Februari 2020 

        Penulis 

 

        Hendrizal, S.IP., M.Pd. 
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BAB I 

KAJIAN URGENSI PENDIDIKAN MORAL SEBAGAI  

PEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menjelaskan tentang perlunya diprogramkan 

pendidikan moral yang lebih luas sebagai pembentuk warga negara yang baik di 

Indonesia. Hal ini dengan tujuan menyiapkan generasi muda yang lebih bersih. 

Pendidikan moral yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara mengajarkan moral 

kepada seseorang agar ia bisa mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk dari apa 

yang dia lakukan, dan agar ia terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar moral. 

Melalui pendidikan moral dengan model-modelnya akan lebih terarah pembentukan 

moral generasi muda, karena akan menyentuh semua domain pendidikan, baik kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Dengan pendidikan moral itu diharapkan dapat tercapai 

peningkatan kualitas moral. 

B. PENDAHULUAN 

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) secara optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui 

pendidikan, mulai dari dalam keluarga, hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Namun, di sisi lain, belakangan ini manusia Indonesia dilanda berbagai masalah 

moral. Berbagai masalah berikut ini menunjukkan gejala demikian. Kasus-kasus 

korupsi dalam skala besar, misalnya, marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan 

yang digerakkan oleh manusia Indonesia. Hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) Pelix da Lopez (2014:ix) menulis, kerugian keuangan negara Indonesia yang 

terkuras dan terserap akibat pemborosan dan korupsi mencapai angka yang cukup 

fantastis nilainya, yaitu Rp 347,75 triliun per tahun. 

Selain itu menyeruak pula berbagai penyimpangan dan ketidakjujuran, berita-

berita seputar terabaikannya etika berbisnis, banyaknya calon tenaga kerja Indonesia 

(TKI) yang tertipu ratusan juta oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, 

konsumen yang merasa tertipu oleh harga-harga yang ditawarkan hypermart, dan 
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sebagainya. Semua ini seolah-olah menjadi berita yang biasa di berbagai media cetak 

dan elektronika setiap harinya. 

Moralitas dalam dunia pendidikan kita tidak kalah hebohnya. Sebagai misal, 

laporan mengenai revolusi seks remaja (Koran Pendidikan, 18 Desember 2005) 

mungkin akan membuat kita tersadar akan realita dunia pendidikan kita dewasa ini, 

apalagi jika merenungkan data-data yang dimuat. Tindakan memalukan yang dilakukan 

oleh sebelas pelajar salah satu SMA negeri di Jawa Barat, misalnya, bukanlah semata-

mata perkelahian atau adu mulut seperti yang biasa dilakukan oleh para siswa, 

melainkan adegan “pamali” seks yang terjadi di dalam ruang kelas. Ironisnya, sesuai 

dengan pengakuan pelaku dan beberapa saksi, tindakan tersebut telah dilakukan sejak 

lama. Lebih menyakitkan setelah diketahui bahwa ternyata seorang guru terlibat 

kegiatan seks bebas bersama mereka. Guru yang berinisial DS, pengajar biologi ayah 

tiga orang anak tersebut, sempat pula “mencicipi” muridnya sebelum menawarkannya 

kepada lelaki hidung belang. Sebelumnya, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, juga 

dihebohkan dengan kasus foto telanjang siswa kelas XII sebuah SMA negeri. 

Berbagai upaya penyelesaian masalah moral sudah dilakukan. Misalnya, para 

koruptor sudah banyak yang ditangkap. Namun, berbagai kasus korupsi tetap marak. 

Agaknya, perlu dicatat, memerangi korupsi bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah 

mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkapi dan 

menjebloskan koruptor ke penjara. Rezim Orde Baru, misalnya, kerap membentuk 

lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, 

Komisi Empat pada 1970, Komisi Antikorupsi pada 1970, Opstib pada 1977, hingga 

Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera 

yang lain. Koruptor yunior terus bermunculan. “Mati satu tumbuh seribu,” begitu kata 

pepatah. 

Salah satu kekeliruan pemberantasan korupsi selama ini adalah terlalu fokus pada 

upaya menindak para koruptor. Sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan 

korupsi. Salah satunya lewat upaya pendidikan antikorupsi. Terakhir, era reformasi 

melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selain diserahi tugas 

penindakan, juga bertugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, seperti 

pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. 

Menyadari hal ini, tersembul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam 

kurikulum pendidikan tingkat SD hingga SMA, sebagai bentuk nyata pendidikan 

antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan 
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perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi itu bermaksud menyiapkan generasi baru 

penerus harapan bangsa yang lebih “bersih”. Namun, agaknya, untuk membentuk 

warga negara yang lebih baik, tidak cukup dengan program pendidikan antikorupsi 

yang spesifik seperti itu. Ke depan, perlu diprogramkan pula pendidikan yang lebih 

luas, yaitu pendidikan moral sebagai pembentuk warga negara yang baik di Indonesia. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian di atas, muncul tiga pertanyaan: Pertama, bagaimanakah 

hakikat pendidikan moral? Kedua, bagaimanakah model-model pendidikan moral? 

Ketiga, bagaimanakah persoalan pendidikan moral di dalam konteks sistem pendidikan 

Indonesia? 

Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa 

memberi wawasan kepada warga bangsa, sehingga memahami hakikat, model-model, 

dan persoalan pendidikan moral di dalam konteks sistem pendidikan Indonesia. Dengan 

begitu, tulisan ini juga diharapkan bisa bermanfaat dalam penyelenggaraan pendidikan 

moral yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas moral warga bangsa. 

D. PENDIDIKAN MORAL 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, 

karena di manapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Bapak Pendidikan kita, 

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 

menyebutkan, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. 

Driyarkara mengatakan, “Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia 

untuk memanusiakan manusia itu sendiri”. Artinya, pendidikan adalah upaya 

memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang 

disebut mendidik (Ditjen Dikti, 1983/1984:19). 

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, “paedagogie”, yang akar katanya 

“pais” yang berarti anak, dan “agian” yang berarti membimbing. Dapat disimpulkan, 

paedagogie adalah bimbingan yang diberikan kepada anak, dan dalam bahasa Inggris 

diterjemahkan menjadi “education” yang berarti membawa keluar yang tersimpan 

dalam diri anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. 

Pengertian pendidikan dalam Dictionary of Education adalah sebuah proses 

dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku 
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lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup. Pendidikan juga diartikan sebagai 

proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimum (Ditjen Dikti, 1983/1984:19). 

Selanjutnya pengertian pendidikan juga pernah diatur dalam Tap MPR Nomor 

II/MPR/1988, bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Bab I pasal 1 ayat (1) menegaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

mengendalikan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Ditinjau dari terjadinya proses pendidikan, ada dua segi yang harus 

dikembangkan, yaitu proses individu dan proses sosial. Dari segi proses individu, 

ditekankan kepada bagaimana mengembangkan semua kemampuan dasar yang dimiliki 

anak sejak lahir. Sedangkan dari proses sosial, pendidikan harus melestarikan dan 

mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. 

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang manusia yang diberikan kepada manusia lainnya agar terjadinya 

perubahan dalam diri manusia ke arah hal yang positif. Berikutnya, pemahaman tentang 

pendidikan itu perlu dikaitkan dengan pengertian moral. Menurut Gunarsa (dalam Ali 

dan Asrori, 2006:136), “Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu kata “mos” atau 

“mores” yang berarti “kebiasaan, tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat”. 

Santrock dan Yusan (dalam Mudjiran, dkk., 2007:96) mengemukakan, “Moral 

adalah kebiasaan atau aturan yang dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Dalam artian, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut baik atau 

buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang diharuskan atau dihindari dalam 

menjalani kehidupan”. Sedangkan Kohlberg dan Piaget (dalam Mudjiran, dkk., 
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2007:96) mengatakan, “Moral itu meliputi tiga pengertian yang berbeda satu sama lain 

yaitu pandangan moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral”. 

Pandangan moral adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang 

persoalan moral. Pandangan moral seseorang bagus apabila pertimbangannya dalam 

menelaah masalah atau persoalan moral sesuai dengan aturan-aturan dan etika yang 

berlaku. Perasaan moral adalah perasaan yang terjadi dalam diri seseorang setelah ia 

mengambil keputusan untuk bertingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Apakah 

seseorang senang atau puas jika ia melakukan tindakan bermoral dan merasa bersalah 

setelah melakukan perbuatan melanggar moral. Bila seseorang merasa bersalah, tidak 

puas dan merasa berdosa setelah melakukan pelanggaran moral, berarti orang tersebut 

memiliki perasaan moral yang benar, dan jika orang tersebut merasakan hal sebaliknya 

berarti ia memiliki perasaan moral yang salah. Tingkah laku moral adalah tindakan 

yang sesuai dengan tindakan aturan-aturan etika moral. Pandangan atau pertimbangan 

perasaan moral yang benar akan mendorong seseorang untuk bertingkah laku bermoral. 

Namun dapat terjadi bila seseorang yang memiliki pertimbangan moral yang salah, 

akan mendorongnya bertingkah laku melanggar moral. Oleh karena itu, pengembangan 

moral perlu dilakukan secara serasi dan seimbang antara pengembangan pandangan 

moral, perasaan moral atau kesan moral, dan cara-cara bertingkah laku sesuai dengan 

aturan moral yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, moral adalah suatu pandangan tentang baik atau 

buruknya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 

Jika moral disandingkan dengan pendidikan, muncullah konsep pendidikan moral. 

Menurut Zuriah (2007:19), “Pendidikan moral adalah usaha untuk mengembangkan 

pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini 

berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada 

dalam masyarakat”. Tujuannya adalah mengarahkan seseorang menjadi bermoral dan 

dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat. 

Senada dengan itu, Zuchdi (2008:43) menulis, “Pendidikan moral adalah 

mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan perilaku yang baik, 

jujur, dan penyayang. Tujuan utama pendidikan moral adalah menghasilkan individu 

yang otonom (mandiri), yang memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen 

untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut”. Selanjutnya Zuchdi (2008:43) 

menyatakan, “Pendidikan moral itu mengandung beberapa komponen yaitu 
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pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan dan memperhatikan 

kepentingan orang lain, serta tendensi (kecenderungan) moral”. 

Pendidikan moral bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara 

langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya 

indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung 

pada ajaran tersebut. Sedangkan secara tidak langsung dimulai dengan menentukan 

perilaku yang baik dan dapat dipraktikkan. Untuk itu, tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat serta pemerintah sangat penting demi tercapainya pendidikan 

moral dengan baik. 

Dapat disimpulkan, pendidikan moral adalah bagaimana cara mengajarkan moral 

kepada seseorang agar ia bisa mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk dari apa 

yang dia lakukan, dan agar ia terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar moral. 

E. MODEL PENDIDIKAN MORAL 

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, sebab hampir seluruh 

masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, kini sedang mengalami patologi sosial 

yang sangat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita tercerabut dari 

peradaban eastenisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama. Hal ini kiranya 

tidak terlalu aneh dalam masyarakat dan lapisan sosial di Indonesia yang hedonis dan 

menelan peradaban Barat tanpa seleksi yang matang. 

Dalam upaya meningkatkan kematangan moral dan pembentukan karakter siswa 

secara optimal, maka penyajian materi pendidikan moral kepada para siswa hendaknya 

dilaksanakan secara terintegrasi kepada semua pelajaran dan dengan menggunakan 

strategi dan model pembelajaran secara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua guru, 

kepala sekolah, orangtua murid, tokoh-tokoh masyarakat sekitar. 

Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimanakah merancang model 

pembelajaran atau pendidikan moral dengan menggunakan pendekatan terpadu? 

Setidaknya ada lima pendekatan dalam penanaman moral, yakni: pendekatan 

penanaman nilai (inculcation approach), pendekatan perkembangan moral kognitif 

(cognitive moral development approach), pendekatan analisis nilai (values analysis 

approach), pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach), dan pendekatan 

pembelajaran berbuat (action learning approach). 
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1. Pendekatan Penanaman Nilai 

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu pendekatan 

yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. 

Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. Banyak kritik dalam 

berbagai literatur Barat yang ditujukan kepada pendekatan ini. Pendekatan ini 

dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi 

(Banks, 1985; Windmiller, 1976). Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk 

memilih nilainya sendiri secara bebas. 

Menurut Raths, et.al. (1978), kehidupan manusia berbeda karena perbedaan 

waktu dan tempat. Kita tidak dapat meramalkan nilai yang sesuai untuk generasi yang 

akan datang. Setiap generasi mempunyai hak untuk menentukan nilainya sendiri. Oleh 

karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan 

proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan 

tempat dan zamannya. 

2. Pendekatan Perkembangan Kognitif 

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah 

moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut 

pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat 

pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang 

lebih tinggi (Elias, 1989). 

Tujuan yang ingin dicapai pendekatan ini ada dua hal utama. Pertama, membantu 

siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada 

nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-

alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, 

et.al., 1976; Banks, 1985). 

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey 

(Kohlberg, 1971; 1977). Selanjutnya dikembangkan lagi oleh Piaget dan Kohlberg 

(Freankel, 1977; Hersh, et.al., 1980). Dewey membagi perkembangan moral anak 

menjadi tiga tahap (level) sebagai berikut: (1) Tahap “premoral” atau 

“preconventional”. Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang 

bersifat fisikal atau sosial. (2) Tahap “conventional”. Dalam tahap ini seseorang mulai 

menerima nilai dengan sedikit kritis, berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. (3) 

Tahap “autonomous”. Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai 
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dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima 

kriteria kelompoknya. 

Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral pada anak-anak 

melalui pengamatan dan wawancara (Windmiller, 1976). Dari hasil pengamatan 

terhadap anak-anak ketika bermain, dan jawaban mereka atas pertanyaan mengapa 

mereka patuh kepada peraturan, Piaget sampai pada suatu kesimpulan bahwa 

perkembangan kemampuan kognitif pada anak-anak mempengaruhi pertimbangan 

moral mereka. 

Kohlberg (1977) juga mengembangkan teorinya berdasarkan kepada asumsi-

asumsi umum tentang teori perkembangan kognitif dari Dewey dan Piaget di atas. 

Seperti dijelaskan Elias (1989), Kohlberg mendefinisikan kembali dan 

mengembangkan teorinya menjadi lebih rinci. Tingkat-tingkat perkembangan moral 

menurut Kohlberg dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh 

kurang menyenangkan dari luar ke atas tingkah laku, sampai kepada penghayatan dan 

kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan universal. Lebih tinggi tingkat berpikir 

adalah lebih baik, dan otonomi lebih baik daripada heteronomi. 

3. Pendekatan Analisis Nilai 

Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan 

pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis 

masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan 

pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya 

bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah 

yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi 

penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Jika dirangkum, ada 

sejumlah langkah analisis nilai yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses 

pendidikan nilai menurut pendekatan ini (Hersh, et.al., 1980; Elias, 1989), yaitu: 

a. Langkah analisis nilai tugas penyelesaian masalah 

b. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait 

c. Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait 

d. Mengumpulkan fakta yang berhubungan 

e. Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan 

f. Menguji kebenaran fakta yang berkaitan 

g. Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang berkaitan 
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h. Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan 

i. Mengurangi perbedaan tentang kaitan antara fakta yang bersangkutan 

j. Merumuskan keputusan moral sementara 

k. Mengurangi perbedaan dalam rumusan keputusan sementara 

l. Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

m. Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima. 

4. Pendekatan Klarifikasi Nilai 

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) memberi penekanan 

pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini 

memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki seseorang. 

Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif, ditentukan oleh seseorang 

berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan 

oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi 

penganut pendekatan ini, isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan 

dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam 

melakukan proses menilai. 

5. Pendekatan Pembelajaran Berbuat 

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi 

penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun bersama-sama dalam 

suatu kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et.al. (1980) dan Superka, et.al. (1976), 

pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan 

perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas (SMA) 

dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. 

Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk 

meningkatkan keterampilan “moral reasoning” dan dimensi afektif, namun tujuan yang 

paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka 

berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu 

masyarakat yang demokratis. 

 



10   Kajian Urgensi Pendidikan Moral Sebagai Pembentuk  Warga Negara yang Baik 

F. KONTEKS INDONESIA 

Sebetulnya, tujuan “pendidikan budi pekerti” di Indonesia adalah penanaman 

nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial 

tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia 

lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Metode yang 

digunakan dalam pendekatan penanaman nilai antara lain: keteladanan, penguatan 

positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan semacamnya. 

Namun demikian, jika mencermati sistem pendidikan Indonesia selama ini, 

tampaknya cenderung lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang eqivalen dengan 

peningkatan IQ (Intelengence Quetiont), walaupun juga di dalamnya terintegrasi 

pendidikan EQ (Emotional Quetiont). Hal ini perlu disadari bersama. Padahal, 

sebetulnya ada warisan terbaik bangsa kita, yaitu tradisi spiritualitas yang tinggi, tetapi 

kemudian tergadai dan lebih banyak digemari oleh orang lain di luar negeri dengan 

sebutan SQ (Spiritual Quetiont). Oleh sebab itu, perlu kiranya dalam pengembangan 

pendidikan moral ini eksistensi SQ terintegrasi dalam target peningkatan IQ dan EQ 

siswa. 

Akibat dari hanyutnya SQ pada pribadi masyarakat dan siswa umumnya telah 

menimbulkan efek-efek sosial yang buruk. Berbagai macam masalah sosial dan moral 

yang timbul di Indonesia – seperti: 1) meningkatnya pemberontakan remaja atau 

dekadensi etika/sopan santun pelajar, 2) meningkatnya ketidakjujuran, seperti suka 

bolos, menyontek, tawuran antarpelajar dan suka mencuri, 3) berkurangnya rasa hormat 

terhadap orangtua, guru, dan figur-figur yang berwenang, 4) meningkatnya kelompok 

teman sebaya (fenomena geng) yang bersifat kejam dan bengis, 5) munculnya 

kejahatan yang memiliki sikap fanatik dan penuh kebencian, 6) berbahasa tidak sopan, 

7) merosotnya etika kerja, 8) meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan 

kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, 9) timbulnya gelombang 

perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seksual prematur, penyalahgunaan 

minuman keras dan narkoba, serta perilaku bunuh diri, 10) timbulnya ketidaktahuan 

sopan santun – semua itu termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar 

hidup, seperti adanya juga kecenderungan untuk memeras, tidak menghormati 

peraturan-peraturan, dan perilaku yang membahayakan terhadap diri sendiri atau orang 

lain, tanpa berpikir bahwa hal itu salah (Koyan, 2000:74). 

Semua itu semestinya memantik bangsa Indonesia untuk memperbaiki kualitas 

moral SDM-nya. Salah satu SDM yang dimaksud bisa berupa generasi muda (young 
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generation). Sebagai estafet pembaharu, generasi muda merupakan kader 

pembangunan yang sifatnya masih potensial, perlu dibina dan dikembangkan secara 

terarah dan berkelanjutan melalui lembaga pendidikan sekolah. Beberapa fungsi 

pentingnya pendidikan sekolah antara lain untuk: 1) perkembangan pribadi dan 

pembentukan kepribadian, 2) transmisi kultural, 3) integrasi sosial, 4) inovasi, serta 5) 

pra seleksi dan pra alokasi tenaga kerja. Dalam hal ini jelas, tugas pendidikan sekolah 

adalah untuk mengembangkan segi-segi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat 

dikembangkan melalui pendidikan moral. 

Dengan memperhatikan fungsi pendidikan sekolah di atas, maka setidaknya 

terdapat 3 alasan penting yang melandasi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, 

yaitu: 1) Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri 

manusia yang meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, seperti 

memiliki kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral 

yang kuat untuk bisa bekerja dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia. 

2) Sekolah merupakan tempat yang lebih baik dan kondusif untuk melaksanakan proses 

belajar mengajar. 3) Pendidikan moral di sekolah sangat esensial untuk 

mengembangkan SDM yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral 

(Lictona, 1992:93). 

Sesungguhnya, pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi 

anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang 

baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga 

negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai 

sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh 

karena itu, hakikat dari pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa Indonesia sendiri. 

Ki Hadjar Dewantara memiliki filsafat pendidikan yang kita kenal “ing ngarso 

sung tulodho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani” (keteladanan, motivasi 

dan pemberdayaan). Dalam rangka pendidikan nilai/budi pekerti, keteladanan 

merupakan cara atau metode yang penting bahkan mutlak untuk dilaksanakan. Maka 

untuk pendidikan ini, keteladanan dari para orang dewasa (orangtua, guru, kakak, 

atasan, pembesar, dan semacamnya) mutlak untuk dihayati. Keteladanan itu dalam 

perilaku atau tindakan (apa yang dapat “dilihat”) dan kata-kata (apa yang dapat 
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“didengarkan”). Tantangannya, bukankah masa kini muncul krisis keteladanan? (Ilahi, 

2014:51-52). Apa yang “dilihat” tampaknya pada masa kini perlu memperoleh 

perhatian serius, misalnya siaran televisi (termasuk CD/VCD), hiasan-hiasan di 

dinding, gambar-gambar iklan di jalanan, perilaku para orang dewasa, dan lainnya. 

Demikian pula dengan apa yang “didengar”. Di zaman sekarang, orang biasa saja 

bermain sandiwara: di hadapan anak kelihatan baik; tetapi jika tidak dilihat anak, 

bertindak seenaknya (mengikuti selera sendiri). Ingat, bermain sandiwara tidak dapat 

bertahan lama, dan ketika orang tidak mampu bermain sandiwara, alias ia sudah hidup 

biasa dengan dan melalui perilaku tertentu, ia tidak dapat menyembunyikan diri 

(bersandiwara lagi). Dengan demikian apa yang ia lakukan, dengan mudah akan 

tersiarkan atau diceritakan dari mulut ke mulut, dan kemungkinan besar cerita itu 

sampai ke telinga orang/anak, kepada siapa sebenarnya ia ingin menyembunyikan. Dan 

jika hal ini terjadi, akibatnya akan fatal. Hal ini misalnya muncul pada kasus 

penyelewengan suami/istri, korupsi dan sejenisnya. Di sinilah muncul tantangan 

berikutnya, yakni: hidup jujur dan disiplin. 

Untuk merespons gejala kemerosotan moral tersebut, maka peningkatan dan 

intensitas pelaksanaan pendidikan moral di sekolah merupakan tugas yang sangat 

penting dan mendesak bagi kita, dan perlu dilaksanakan secara komprehensif dan 

dengan menggunakan strategi serta model pendekatan secara terpadu. Yaitu dengan 

melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan 

seperti guru-guru, kepala sekolah, orangtua murid dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan 

pendidikan moral tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik menelan mentah 

konsep-konsep pendidikan moral, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya 

karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan 

moral dan tindakan atau perilaku moral (Lictona, 1992:53). 

Pada sisi lain, dewasa ini pelaksanaan pendidikan moral di sekolah diberikan 

melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama, tetapi masih tampak 

kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya. Selain itu, 

penyajian materi pendidikan moral di sekolah tampaknya lebih berorientasi pada 

penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang 

mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, 

sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang 

terjadi dalam masyarakat. Bagi para siswa, waktunya lebih banyak untuk menghadapi 

ulangan atau ujian, dan terlepas dari isu-isu moral esensial kehidupan mereka sehari-
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hari. Materi pelajaran PPKn atau PKn dirasakan sebagai beban, dihapalkan dan 

dipahami, tidak dihayati atau dirasakan, apalagi diamalkan dalam perilaku kehidupan 

hari-hari. 

Ide memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum mendapat respons positif 

masyarakat. Hasil jajak pendapat harian Seputar Indonesia (27 Mei 2005) terhadap 400 

responden, sebanyak 87% menyatakan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi 

dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar. Hampir 200 responden 

menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif 

membendung perilaku korupsi di Indonesia. Jajak pendapat itu menjaring pula 

pendapat masyarakat seputar pentingnya pendidikan antikorupsi. Masyarakat berharap 

pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan seputar korupsi dan bahayanya, 

mencetak SDM yang berkesadaran tinggi terhadap hukum, serta memutus mata rantai 

korupsi. 

Lebih dari itu, masyarakat berkeinginan agar upaya pendidikan antikorupsi 

berjalan paralel dengan upaya lainnya, yakni maksimalisasi penegakkan hukum, fungsi 

pengawasan yang ketat, sosialisasi dan kampanye gerakan antikorupsi secara berkala 

dan berkesinambungan, dan menghilangkan praktik korupsi dalam birokrasi. 

Pertanyaan yang muncul, haruskah pendidikan antikorupsi menjadi satu mata 

pelajaran tersendiri? Mestinya tidak, sebab hal ini malah akan menyusahkan peserta 

didik. Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran 

yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan, peserta didik akan terjebak dalam 

kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi. Akibatnya, materi pelajaran 

antikorupsi akan dirasakan sebagai beban, dihapalkan dan dipahami, tidak dihayati atau 

dirasakan, apalagi diamalkan dalam perilaku kehidupan hari-hari. Alhasil, bisa jadi 

yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi. 

Bukannya pemahaman dan kesadaran antikorupsi. Di sinilah urgensi pendidikan 

antikorupsi lebih baik diarahkan kepada model pendidikan moral seperti diuraikan 

sebelumnya, dengan model-model yang ada. Artinya, pendidikan antikorupsi yang 

spesifik perlu dirancang untuk masuk ke dalam program pendidikan yang lebih luas, 

yaitu pendidikan moral sebagai pembentuk warga negara yang baik di Indonesia. 

Pakar pendidikan Arief Rachman juga pernah menyatakan tidak tepat bila 

pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, karena siswa 

sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA sudah terbebani sekian banyak mata pelajaran. 

Dari segi pemerintah, menurut Arief Rachman, akan berbuntut pada kesulitan-
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kesulitan, seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya mencari guru 

antikorupsi. Menyikapi kesulitan tadi, menurut Arief Rachman, pendidikan antikorupsi 

lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu (Djabbar, 2007). 

Sebuah usulan yang mesti dicermati. Materi pendidikan antikorupsi nantinya bisa saja 

diselipkan dalam mata pelajaran PPKn atau PKn, matematika, bimbingan karir, bahasa. 

Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. 

Selain itu, juga nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma 

yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi. 

Pendidikan antikorupsi bagi siswa SD, SMP dan SMA akhirnya memang 

mengarah pada pendidikan nilai. Yaitu pendidikan antikorupsi yang mendukung nilai-

nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai, mengutip Franz Magnis-

Suseno (dalam Djabbar, 2007), adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu 

apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut 

Franz Magnis-Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang 

menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan rasa 

tanggung jawab. 

Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. Menunjukkan siapa dirinya. 

Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan 

menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur 

adalah sesuatu yang sangat buruk. 

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang 

mengikat diri sendiri. Franz Magnis-Suseno mengatakan, bersikap baik tetapi 

melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. 

Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan 

kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana 

kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana 

dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Menurut Franz Magnis-

Suseno, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam 

pendidikan anak menuju kedewasaan. Menjadi orang yang bermutu sebagai manusia. 

Materi antikorupsi memang bisa kita selipkan sebagai pokok bahasan dalam mata 

pelajaran tertentu. Tetapi, pertanyaan lain muncul: apakah pendidikan antikorupsi 

sekadar pemberian wawasan di domain kognitif? Pendidikan antikorupsi jelas bukan 

hanya berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman. Tidak sekadar menghapal. 

Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, 
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pendidikan antikorupsi perlu pula menyentuh domain afektif dan psikomotorik. 

Membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Menuju penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai antikorupsi. 

G. PENUTUP 

Uraian terakhir di atas, sebetulnya sekali lagi ingin menegaskan betapa 

pentingnya pendidikan antikorupsi yang lebih baik diarahkan kepada model pendidikan 

moral dengan model-modelnya yang ada. Melalui pendidikan moral dengan model-

modelnya itu akan lebih terarah pembentukan moral generasi muda, karena akan 

menyentuh semua domain pendidikan, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Beberapa tahun lalu, sebetulnya KPK gencar mempromosikan dibentuknya 

warung kejujuran di setiap sekolah. Warung kejujuran adalah warung yang menjual 

makanan kecil dan minuman. Warung kejujuran tidak memiliki penjual. Warung yang 

tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam warung. Dalam warung tersedia 

kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan 

atau minuman. Bila ada uang kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri 

uang kembalian dari dalam kotak tersebut. 

Melalui warung kejujuran, siswa belajar berperilaku jujur. Siswa belajar bersikap 

taat dan patuh, ketika tidak ada orang yang mengawasi. Belajar jujur pada diri sendiri. 

Intinya, inilah sebuah pendidikan antikorupsi yang langsung menyentuh domain afektif 

dan psikomotorik. Belakangan ini, program warung kejujuran di setiap sekolah tersebut 

tidak ada gaungnya. Memang ada pendapat bahwa pembentukan moral dan karakter 

siswa melalui warung kejujuran di setiap sekolah tersebut menemui kegagalan karena 

menimbulkan fenomena kebangkrutan warung (Ilahi, 2014). Namun demikian, program 

tersebut perlu dipertimbangkan untuk dibuat keberlanjutannya lagi. Pembentukan moral 

dan karakter generasi muda memang tidak dapat instan, tetapi melalui tahap demi 

tahap, beransur-ansur. Yakinlah, “tetes demi tetes air dapat melubang sebuah batu”, 

seperti dikatakan falsafah Kongfucu. 

Berkaitan dengan pendidikan moral, tatacara pengajaran tradisional mestinya 

dihilangkan. Siswa bukan obyek. Siswa bukan kertas putih yang bisa ditulis apa saja. 

Siswa bukan botol kosong, di mana siswa diisi dengan segala macam informasi dan 

nasihat, dan setelah itu dituntut mengeluarkannya kembali. Bukan pendekatan seperti 

itu yang dibutuhkan. 
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Pendekatan ideal dalam pendidikan moral lebih berwujud penghargaan atas 

pendapat siswa guna merangsang kemampuan intelektual peserta didik, yaitu 

keingintahuan, sikap kritis, berani berpendapat. Karena itu, pola pendidikan moral 

seyogianya bersifat terbuka, dialogis dan diskursif. 
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BAB II 

KAJIAN LANDASAN PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN  

SOSIOEMOSIONAL DALAM PEMBELAJARAN 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menjelaskan implikasi perkembangan 

kognitif dan sosioemosional siswa dalam pembelajaran. Dalam hubungannya dengan 

siswa, pendidik memang penting mengetahui hakikat perkembangan anak sehingga 

bisa mengerti bagaimana anak dan remaja tumbuh dan berkembang, misalnya dalam 

kognitif dan sosioemosional (sosial dan moral). Dua hal ini saling berkaitan, yaitu 

perkembangan kognitif akan memacu perkembangan sosioemosional anak. Dengan 

memahami perkembangan kognitif dan sosioemosional siswa, pembelajaran yang 

disuguhkan bisa penuh kebermaknaan. 

B. PENDAHULUAN 

Jamak diketahui, keterampilan mengajar bukanlah bersifat turunan, tetapi hasil 

dari pengalaman. Mengingat hal itu, pendidik dapat menggunakan berbagai informasi 

dari orang lain yang sudah mengembangkan proses belajar mengajar berdasarkan 

pengalaman mereka. Hal ini menambah informasi yang banyak bagi seorang pendidik 

untuk dapat mengembangkan keefektifan pembelajaran. 

Guna mengembangkan keefektifan pembelajaran itu, dalam hubungannya dengan 

peserta didik, hal yang penting bagi pendidik ialah mengetahui hakikat perkembangan 

anak sehingga bisa mengerti bagaimana anak dan remaja tumbuh dan berkembang, 

misalnya dalam kognitif dan sosioemosional (sosial dan moral). Guru TK perlu tahu 

seperti apa siswa-siswi mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Demikian juga 

pendidik di tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Apalagi bagi pendidik 

yang mengajarkan materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), perkembangan kognitif 

dan sosioemosional anak sangat penting dipahaminya. Dua hal ini saling berkaitan, 

yaitu perkembangan kognitif akan memacu perkembangan sosioemosional anak. 

Dengan memahami perkembangan peserta didik, pembelajaran yang disuguhkan 

bisa penuh kebermaknaan. Hal ini mempengaruhi cara pendekatan dan proses 

pendidikan yang diberikan. Khusus pada awal tahun ajaran baru, pendidik bertanggung 
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jawab mengenal dan mendidik anak-anak sesuai perkembangannya. Semakin banyak 

pendidik mempelajari perkembangan peserta didik, semakin banyak bisa dipahami 

tentang cara yang tepat untuk kegiatan pembelajaran mereka. 

Pakar psikologi pendidikan juga merekomendasikan seperti itu. Santrock 

(2001:40) misalnya berpendapat, para psikolog yang membicarakan perkembangan 

anak biasanya berbicara seputar pola perubahan kognitif dan sosioemosional yang 

dimulai sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan harus sesuai dengan 

perkembangan itu. 

Artinya, proses perkembangan anak penting dilihat dari sisi kognitif dan 

sosioemosionalnya. Jika ini terabaikan oleh pendidik, kegiatan pembelajaran tidak akan 

memberikan makna dalam perkembangan peserta didik. Peserta didik bisa saja 

mengalami kejenuhan dan tidak mendapatkan pengalaman bermakna atas proses 

pembelajaran yang diikutinya. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian di atas, muncul 2 pertanyaan: Pertama, bagaimanakah 

sebetulnya perkembangan kognitif anak dan implikasinya dalam pembelajaran? Kedua, 

bagaimanakah sebetulnya perkembangan sosioemosional anak dan implikasinya dalam 

pembelajaran? 

Dengan mengkaji jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa 

memberi wawasan kepada insan pendidikan, sehingga memahami implikasi 

perkembangan kognitif dan sosioemosional dalam pembelajaran. Dengan begitu, 

tulisan ini diharapkan juga bisa bermanfaat dalam penyelenggaraan pembelajaran yang 

efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

D. PERKEMBANGAN KOGNITIF 

Dalam bagian ini dibahas terlebih dahulu hakikat kognitif, teori kognitif Jean 

Piaget dan Lev Vygotsky, yang kemudian dikaitkan dengan pembahasan tentang 

implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. 

1. Hakikat Kognitif 

Menurut Takriyanti (2006:33), perkembangan adalah proses atau tahapan 

pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Sementara Woolfolk (2009:34) menulis, 

perkembangan dalam pengertian psikologis mengacu pada perubahan-perubahan 
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tertentu yang terjadi pada manusia (atau binatang) di antara konsepsi dan kematian. 

Dalyono (2007:78) mengemukakan, perkembangan merupakan suatu perubahan, dan 

perubahan itu tidak bersifat kuantitatif, namun kualitatitif. Perkembangan tidak 

ditekankan pada segi materi, melainkan segi fungsional. 

Dari uraian tadi, perkembangan bisa diartikan sebagai perubahan kualitatif dari 

fungsi-fungsi. Jadi, perkembangan adalah suatu perubahan tertentu ke arah yang lebih 

maju pada diri kita (ataupun hewan) yang dialami sejak lahir sampai mati dalam proses 

atau tahapan secara berurutan. Perkembangan manusia dapat dibagi menjadi sejumlah 

aspek, antara lain perkembangan fisik, pribadi, sosial dan kognitif. 

Pusat Bahasa (2008:712) menulis, kognitif adalah berhubungan dengan atau 

melibatkan kognisi. Kognisi ialah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan 

(termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

sendiri. 

Kognitif merupakan salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan, terutama 

taksonomi Benjamin S. Bloom. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual 

yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), 

penerapan (aplication), analisis (analysis), sintesis (sinthesis), evaluasi (evaluation). 

Dalam perkembangannya telah terjadi perevisian pada tahapan kognitif itu. 

Sebagaimana dijelaskan Katminingsih (2012), Anderson dan Krathwohl berhasil 

mengembangkan taksonomi dengan merevisi taksonomi tersebut menjadi taksonomi 

belajar mengajar dan asesmen. Taksonomi itu direpresentasikan dalam 2 dimensi, yaitu 

dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi kognitif meliputi: (1) 

mengingat, (2) memahami, (3) menerapkan, (4) menganalisis, (5) mengevaluasi, (6) 

mencipta. Perubahan terjadi pada C5 dan C6, yakni C5 menjadi evaluate 

(mengevaluasi) dan C6 menjadi create (menciptakan). 

Kognitif berarti persoalan mengembangkan kemampuan rasional (akal). Teori 

kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan 

kemampuan aspek rasional. Karena itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik, 

yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara 

merespons stimulus yang datang kepada dirinya. 

Dari pendapat tentang perkembangan dan kognitif tadi, bisa disimpulkan, 

perkembangan kognitif adalah suatu perubahan yang berhubungan dengan 
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pengetahuan. Danim (2010:77) menyatakan, kata lain dari perkembangan kognitif 

adalah perkembangan kapasitas nalar otak atau intelegensi. 

Perkembangan intelegensi berlangsung sangat pesat sampai masa remaja. Setelah 

itu cenderung stagnan atau berangsur menurun kepesatannya. Puncak perkembangan 

kognitif manusia umumnya tercapai di penghujung masa remaja akhir. Perubahan-

perubahan amat tipis sampai usia 50 tahun dan setelah itu terjadi “kemapanan” sampai 

usia 60 tahun, selanjutnya berangsur menurun. Sebagian lagi bahkan menderita, dimana 

manusia mengalami pengurangan daya ingat secara drastis, pikun, bahkan nyaris hilang 

ingatan. Fenomena “buruk” terakhir ini biasanya disebabkan gangguan fisikal. Bloom 

mengungkapkan prosentase taraf perkembangan akan mencapai puncak pada usia 13 

tahun. 

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami, perkembangan kognitif ialah 

perkembangan yang terjadi pada nalar otak atau intelegensi. Dalam dinamikanya, 

muncul 2 teori perkembangan kognitif utama, yaitu teori Piaget dan Vygotsky. 

2. Teori Kognitif Piaget 

Gredler (2011:324) berpendapat, fokus teori Piaget adalah menemukan asal 

muasal logika alamiah dan transformasinya dari satu bentuk penalaran ke penalaran 

lain. Hal ini mengharuskan dilakukannya penelitian atas akar pemikiran logis pada 

bayi, jenis penalaran yang dilakukan anak kecil, serta proses penalaran remaja dan 

dewasa. 

Berikut ini dijelaskan teori perkembangan kognitif menurut Piaget. 

Pertama, proses kognitif. Santrock (2008:43) menyatakan, dalam memahami 

dunia anak-anak secara aktif, mereka menggunakan skema (kerangka kognitif atau 

referensi). Sebuah skema adalah konsep atau kerangka eksis di dalam pikiran individu 

yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Piaget 

menyatakan, ada 2 proses yang bertanggung jawab atas cara anak menggunakan dan 

mengadaptasi skema mereka, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika 

seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. 

Dalam prosesnya, anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. 

Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru. Yakni anak 

menyesuaikan skema mereka dengan lingkungannya. 
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Lalu Santrock (2008:46) mengungkapkan, untuk memahami dunianya, anak-anak 

secara kognitif mengorganisasikan pengalaman mereka. Organisasi adalah konsep 

Piaget yang berarti usaha mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah ke dalam 

urutan yang lebih teratur, ke dalam sistem fungsi kognitif. 

Santrock (2008:47) juga menyatakan, ekuilibrasi adalah suatu mekanisme yang 

dikemukakan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap 

pemikiran ke tahap selanjutnya. Pergeseran ini terjadi pada saat anak mengalami 

konflik kognitif atau disekuilibrium dalam usahanya memahami dunia. Akhirnya, anak 

memecahkan konflik ini dan mendapatkan keseimbangan atau ekuilibrium pemikiran. 

Piaget percaya, ada gerakan yang kuat antara keadaan ekuilibrium kognitif dan 

disekuilibrium saat asimilasi dan akomodasi bekerjasama dalam menghasilkan 

perubahan kognitif. 

Kedua, tahap-tahap Piagetian. Santrock (2008:47-60) menyatakan, melalui 

observasinya, Piaget juga meyakini perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. 

Masing-masing tahap berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran berbeda. 

Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. 

Kualitas kemajuannya berbeda-beda. Tahapan Piaget itu adalah fase sensorimotor, 

praoperasional, operasional kongkrit, dan operasional formal. Berikut ini 

penjelasannya: 

(a) Tahap sensorimotor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 

sekitar 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengoordinasikan pengalaman indra (sensory) mereka (seperti melihat dan mendengar) 

dengan gerakan motor (otot) mereka (menggapai, menyentuh) dan karenanya 

diistilahkan sebagai sensorimotor. Pada awal tahap ini, bayi memperlihatkan tidak lebih 

dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini, bayi 

menunjukkan pola sensorimotor yang lebih kompleks. 

Piaget percaya, pencapaian kognitif yang penting di usia bayi adalah object 

permanence. Ini berarti, objek dan kejadian terus eksis, bahkan ketika objek dan 

kejadian itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Pencapaian kedua adalah 

realiasasi bertahap bahwa ada perbedaan atau batas antara diri Anda dengan lingkungan 

Anda. Pemikiran ini akan kacau, tak beraturan, dan tak bisa diprediksi. Menurut Piaget, 

seperti inilah kehidupan mental bayi yang baru saja lahir. Jabang bayi tidak dapat 

membedakan antara dirinya dan dunianya dan tidak punya pemahaman tentang 

kepermanenan objek. Menjelang akhir periode sensorimotor, anak bisa membedakan 
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antara dirinya dan dunia sekitarnya dan menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke 

waktu. 

(b) Tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung kurang lebih mulai usia 2 tahun 

sampai 7 tahun. Ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis ketimbang pada tahap 

sensorimotor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Namun tahap ini bersifat 

egosentris dan intuitif ketimbang logis. 

Pemikiran praoperasional bisa dibagi lagi menjadi 2 subtahap, yaitu: fungsi 

simbolis dan pemikiran intuitif. Subtahap fungsi simbolis terjadi kira-kira antara usia 2 

tahun sampai 4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai bisa 

merepresentasikan objek yang tidak hadir. Ini memperluas dunia mental anak hingga 

mencakup dimensi-dimensi baru. Penggunaan bahasa yang mulai berkembang dan 

kemunculan sikap bermain adalah contoh lain dari peningkatan pemikiran simbolis 

dalam subtahap ini. Anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, 

awan, dan banyak benda lain. 

Meskipun anak kecil membuat kemajuan di subtahap ini, pemikiran 

praoperasional masih mengandung 2 keterbatasan yaitu egosentrisme dan animisme. 

Egosentrisme adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik 

sendiri dengan perspektif milik orang lain. Animisme adalah kepercayaan bahwa objek 

tak bernyawa punya kualitas “kehidupan” dan bisa bergerak. Seorang anak kecil 

mungkin menunjukkan animisme ini dengan mengatakan, “pohon ini mendorong daun 

dan membuatnya gugur”, “trotoar itu membuatku gila”, atau “trotoar itu membuatku 

terjatuh”. 

Subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua dalam pemikiran 

praoperasional, dimulai sekitar usia 4 tahun sampai 7 tahun. Pada subtahap ini, anak 

mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. 

Piaget menyebut tahap ini sebagai “intuitif” karena anak-anak tampaknya merasa yakin 

terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana 

mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Artinya, mereka 

mengatakan bahwa mereka tahu sesuatu tetapi mereka mengetahuinya tanpa 

menggunakan pemikiran rasional. Salah satu keterbatasan kemampuan penalaran 

(reasoning) anak adalah mereka sulit untuk menempatkan benda atau sesuatu ke dalam 

kategori yang pas. 
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Banyak contoh tahap praoperasional ini yang menunjukkan karakteristik 

pemikiran yang disebut centration, yakni pemfokusan (pemusatan) perhatian pada satu 

karakteristik dengan mengabaikan karakteristik lainnya. Centration tampak jelas dalam 

kurangnya conservation dari anak di tahap praoperasional. Konservasi (conservation) 

yang dimaksud di sini adalah ide bahwa beberapa karakteristik dari objek itu tetap sama 

meski objek itu berubah penampilannya. 

(c) Tahap operasional kongkrit. Tahap ini dimulai dari sekitar umur 7 tahun 

sampai sekitar 11 tahun. Pemikiran operasional kongkrit mencakup penggunaan 

operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi 

kongkrit. Kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, tetapi belum bisa 

memecahkan problem-problem abstrak. 

Operasi kongkrit adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan 

dengan objek nyata. Operasi kongkrit membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa 

karakteristik. Jadi, bukan hanya fokus pada satu kualitas dari satu objek. Pada level 

operasional kongkrit, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang 

sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka bisa membalikkan 

operasi kongkrit ini. 

Beberapa percobaan Piagetian meminta anak untuk memahami hubungan 

antarkelas. Salah satu tugas itu disebut seriation, yakni operasi kongkrit yang 

melibatkan stimuli pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif (seperti panjang). 

Untuk mengetahui apakah murid dapat mengurutkan, seorang guru bisa meletakkan 8 

batang lidi dengan panjang yang berbeda-beda secara acak di atas meja. Guru 

kemudian meminta murid untuk mengurutkan batang itu berdasarkan panjangnya. 

Banyak anak kecil mengurutkannya dalam kelompok batang “besar” atau “kecil”, 

bukan berdasarkan urutan panjangnya dengan benar. 

Aspek lain dari penalaran tentang hubungan antarkelas adalah transivity. Ini 

adalah kemampuan mengombinasikan hubungan secara logis untuk memahami 

kesimpulan tertentu. Dalam kasus batang lidi, misalkan 3 batang (A, B dan C) berbeda 

panjangnya. A adalah yang paling panjang, B panjangnya menengah, dan C adalah 

yang paling pendek. Apakah anak memahami bahwa jika A>B, B>C, dan A>C? 

Menurut teori Piaget, pemikiran kongkrit operasional bisa memahaminya, tetapi 

pemikiran praoperasional tidak. 
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(d) Tahap operasional formal. Tahap ini muncul pada usia 7 tahun sampai 15 

tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan di luar pengalaman kongkrit, 

dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis dan logis. 

Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam 

pemecahan problem verbal. Pemikir operasional kongkrit perlu melihat elemen 

kongkrit A, B dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa jika A = B dan B = C, 

maka A = C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan ini, 

walau problem ini hanya disajikan secara verbal. 

Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal punya 

kemampuan melakukan idealisasi dan membayangkan berbagai kemungkinan. Pada 

tahap ini, remaja mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang 

mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain (Slavin, 2011:45). 

Ketiga, kontribusi teori Piaget. Santrock (2008:57-58) menyatakan, Piaget adalah 

tokoh besar di bidang psikologi perkembangan. Dia berjasa dalam bidang 

perkembangan kognitif anak-anak. Kita berutang budi kepadanya untuk konsepnya 

yang kuat dan masih bertahan hingga kini, termasuk konsep asimilasi, akomodasi, 

kepermanenan objek, egosentrisme, konservasi, dan penalaran hipotesis-deduktif. 

Piaget juga seorang jenius dalam pengamatannya terhadap anak-anak. Observasi 

yang cermat menunjukkan kepada kita cara baru untuk mengetahui bagaimana anak-

anak berperilaku dan menyesuaikan diri dengan dunianya (Vidal, 2000). Piaget 

menunjukkan kepada kita beberapa hal penting untuk dicermati dalam perkembangan 

kognitif, seperti pergeseran dari pemikiran praoperasional ke pemikiran operasional 

kongkrit. Dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak perlu menyesuaikan 

pengalamannya dengan skema mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama 

menyesuaikan skema pemikirannya dengan pengalamannya. Piaget juga 

mengungkapkan pada kita bagaimana perkembangan kognitif kemungkinan besar akan 

terjadi jika konteks ditata agar terjadi perkembangan bertahap menuju level yang lebih 

tinggi. 

3. Teori Kognitif Vygotsky 

Tappan (dalam Santrock, 2008:60) menyatakan, ada 3 klaim dalam inti 

pandangan Vygotsky, yaitu: (a) Keahlian kognitif anak dapat dipahami bila dianalisis 

dan diinterpretasikan secara developmental. (b) Kemampuan kognitif dimediasi dengan 

kata, bahasa dan bentuk diskursus, yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk 
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membantu dan mentransformasi aktivitas mental. (c) Kemampuan kognitif berasal dari 

relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosiokultural. 

Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami 

fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal usulnya dan transformasinya dari bentuk 

awal ke bentuk selanjutnya. Kemudian Robbins (dalam Santrock, 2008:60) 

menyatakan, untuk memahami fungsi kognitif, kita harus memeriksa alat yang 

memperantarai dan membentuknya, sehingga membuat Vygotsky berpendapat bahwa 

bahasa adalah alat yang paling penting. Kemudian Vygotsky menyatakan, kemampuan 

kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa 

dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultural. 

Dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat 

tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan. Ide khusus merefleksikan 

pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide unik 

Vygotsky adalah konsepnya tentang Zone of Proximal Development (ZPD). 

ZPD adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai 

anak secara sendiri tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang 

lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat 

dipecahkan anak seorang diri. Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas 

tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. 

Penekanan Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinannya akan arti penting 

pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran, terhadap perkembangan kognitif anak. 

Vygotsky memberi contoh cara menilai ZPD anak. Misalnya, berdasarkan tes 

kecerdasan, usia mental dari 2 orang anak adalah 8 tahun.  Menurut Vygotsky, kita 

tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Kita harus menentukan bagaimana masing-

masing anak akan berusaha menyelesaikan problem yang dimaksudkan untuk anak 

yang lebih tua. Kita membantu masing-masing anak dengan menunjukkan, mengajukan 

pertanyaan, dan memperkenalkan elemen awal dari solusi. Dengan bantuan atau kerja 

sama dengan orang dewasa ini, salah satu anak berhasil memecahkan persoalan yang 

sesungguhnya untuk level anak usia 12 tahun, sedangkan anak yang satunya 

memecahkan problem untuk level anak 9 tahun. Perbedaan antara usia mental dan 

tingkat kinerja yang mereka capai dengan bekerjasama dengan orang dewasa akan 

mendefinisikan ZPD. Jadi ZPD melibatkan kemampuan kognitif anak yang berada 

dalam proses pendewasaan dan tingkat kinerja mereka dengan bantuan orang yang 

lebih ahli. 



26   Kajian Landasan Perkembangan Kognitif dan Sosioemosional Dalam Pembelajaran 

4. Implikasi dari Kognitif 

Dalam membahas implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran, akan 

dijelaskan tentang implikasi teori Piaget dalam pembelajaran dan dilanjutkan dengan 

implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. 

Pertama, implikasi teori Piaget dalam pendidikan atau pembelajaran anak. 

Santrock (2008:61) menulis, teori Piaget dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan 

cara: (a) Gunakan pendekatan konstruktivis. Senada dengan pandangan aliran 

konstruktivis, Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika 

mereka aktif dan mencari solusi sendiri. (b) Fasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang 

efektif harus merancang situasi yang membuat siswa belajar dengan bertindak. (c) 

Pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid tidak datang ke sekolah 

dengan kepala kosong. Mereka punya banyak gagasan tentang dunia fisik dan alam. (d) 

Gunakan penilaian terus-menerus. Makna yang disusun oleh individu tidak dapat 

diukur dengan tes standar. Penilaian untuk pelajaran PKn (yang menilai kemajuan dan 

hasil akhir), misalnya, adakan pertemuan individual di mana murid mendiskusikan 

strategi pemikiran mereka, dan penjelasan lisan dan tertulis oleh murid tentang 

penalaran mereka dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan mereka. (e) 

Tingkatkan kemampuan intelektual murid. Menurut Piaget, tingkat perkembangan 

kemampuan intelektual murid berkembang secara alamiah. Anak tidak boleh didesak 

dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak di awal perkembangan mereka sebelum 

mereka siap. (f) Jadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Guru 

menekankan agar murid melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. 

Guru lebih banyak mengamati minat murid dan partisipasi alamiah dalam aktivitas 

mereka untuk menentukan pelajaran apa yang diberikan. 

Berdasarkan penjelasan tentang implikasi teori Piaget dalam pembelajaran, 

seorang guru harus dapat memakai teori tersebut untuk dilaksanakan dalam proses 

mengajar siswanya di kelas. Misalnya, ada pendekatan konstruktivis, maka guru dapat 

memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari dan membuat ringkasan pelajaran 

yang akan datang. Siswa bisa mencari teori-teori untuk pelajaran yang akan datang di 

pustaka, internet, dan lainnya. Dengan adanya kegiatan siswa untuk belajar, hasilnya 

akan lebih baik. 

Jika menerapkan teori Piaget dalam pembelajaran, akan membuat siswa lebih 

banyak berperan dalam belajar. Dengan banyaknya peran siswa dalam belajar, hasil 

pembelajaran akan lebih baik dan siswa akan lebih memahami materi yang dipelajari. 
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Jika siswa sudah memahami materi yang telah dipelajarinya, dia akan lulus dalam 

ulangan dan ujian. 

Kedua, implikasi teori Vygotsky dalam pendidikan atau pembelajaran anak. 

Santrock (2008:64) menyatakan, cara memakai teori Vygotsky yaitu: (a) Gunakan 

ZPD. Mengajar harus dimulai pada batas atas zona, di mana siswa mampu untuk 

mencapai tujuan dengan kerja sama erat dengan pengajar. Dengan petunjuk dan latihan 

yang terus menerus, siswa akan mengorganisasikan dan menguasai urutan tindakan 

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu keahlian yang diharapkan. (b) Gunakan teknik 

scaffolding. Cari kesempatan untuk menggunakan teknik ini ketika siswa 

membutuhkan bantuan untuk aktivitas yang merupakan inisiatifnya sendiri. (c) 

Gunakan kawan sesama siswa yang lebih ahli sebagai guru. Vygotsky mengatakan 

bahwa siswa juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dan petunjuk dari temannya 

yang lebih ahli. (d) Dorong pembelajaran kolaboratif dan sadari bahwa pembelajaran 

melibatkan suatu komunitas orang yang belajar. Baik itu anak maupun orang dewasa 

melakukan aktivitas belajar secara kolaboratif. (e) Pertimbangkan konteks kultural 

dalam pembelajaran. Fungsi penting dari pendidikan adalah membimbing siswa dalam 

mempelajari keahlian yang penting bagi kultur tempat mereka berada. (f) Pantau dan 

dorong anak-anak dalam menggunakan private speech. Perhatikan perubahan 

perkembangan dari berbicara dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar. Pada 

masa sekolah dasar, dorong siswa untuk menginternalisasikan dan mengatur sendiri 

pembicaraan mereka dengan dirinya sendiri. (g) Nilai ZPD-nya, bukan Intelligence 

Quotient (IQ). Vygotsky mengatakan, penilaian harus difokuskan untuk mengetahui 

ZPD siswa. Pembimbing memberi siswa tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi 

untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD adalah pengukur 

potensi belajar. ZPD menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. 

Jika teori Vygotsky diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, hasil hasil 

akan bagus. Hal ini disebabkan siswa yang tingkat pengetahuannya masih rendah, lalu 

dibantu oleh siswa yang pintar, maka pengetahuan siswa yang masih rendah ini pelan-

pelan akan meningkat. Dengan adanya bantuan dari teman sebayanya, siswa akan lebih 

nyaman dan mudah untuk bertanya jika ada sesuatu yang tidak dimengertinya dalam 

belajar. 

Dengan memakai teori Vygotsky, pembelajaran akan lebih bermanfaat karena 

pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan daerahnya. Jika siswa sudah tamat 
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belajar maka sewaktu bekerja, keahlian yang dimiliki oleh siswa akan dapat digunakan, 

sehingga antara teori dan praktik dapat sejalan. 

E. PERKEMBANGAN SOSIOEMOSIONAL 

Dalam bagian ini dibahas terlebih dahulu hakikat sosioemosional, perkembangan 

diri dan moral, yang kemudian dikaitkan dengan pembahasan tentang implikasi 

perkembangan sosioemosional dalam pembelajaran. 

1. Hakikat Sosioemosional 

Slavin (2011:93) menulis, kehidupan sosial anak-anak kecil berkembang dengan 

cara yang relatif dapat diprediksi. Jaringan sosial tumbuh dari hubungan yang intim 

dengan orangtua atau pengasuh lain yang juga meliputi anggota keluarga, orang dewasa 

yang bukan anggota keluarga, dan teman sebaya. Interaksi sosial meluas dari rumuh ke 

tetangga dan dari lembaga prasekolah atau penitipan anak ke sekolah formal. 

Teori Erick Erikson tentang perkembangan pribadi dan sosial menyatakan, 

selama masa prasekolah, anak-anak yang menuntaskan tahap ini menghasilkan rasa 

inisiatif dan ambisi yang diperkuat oleh pemahaman yang masuk akal tentang apa yang 

dibolehkan. Pendidik anak usia dini dapat mendorong penuntasan ini dengan memberi 

kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil inisiatif, ditantang, dan berhasil. 

Santrock (2008:112) menyatakan, sejauh ini kita telah mendiskusikan konteks 

sosial penting yang mempengaruhi perkembangan sosioemosional siswa: keluarga, 

teman seusia, dan sekolah. Dalam bagian di bawah ini, kita akan fokuskan pada siswa 

itu sendiri saat kita membahas perkembangan diri dan perkembangan moralitas anak. 

2. Perkembangan Diri 

Santrock (2008:112) menulis, menurut dramawan Italia abad ke-20, Ugo Betti, 

saat anak mengatakan “aku” maka yang mereka maksud adalah sesuatu yang unik, 

tidak bercampur dengan yang lain. Psikolog sering menyebut “aku” ini sebagai “diri” 

(self). Ada dua aspek penting dari diri ini, yakni harga diri (self esteem) dan identitas 

diri. Berikut ini akan dijelaskan tentang penghargaan diri dan perkembangan identitas 

diri: 

Pertama, penghargaan diri. Santrock (2008:113) menyatakan, penghargaan diri 

(self esteem) adalah pandangan keseluruhan diri individu tentang dirinya sendiri. 

Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat diri (self-worth) atau gambaran diri 
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(self-image). Misalnya, anak dengan penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya 

memandang dirinya sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang yang baik. 

Minat terhadap topik penghargaan diri ini dimulai oleh karya ahli psikoterapi 

Carl Rogers (1961). Rogers mengatakan, sebab utama seseorang punya penghargaan 

diri yang rendah (atau rendah diri) adalah karena mereka tidak diberi dukungan 

emosional dan penerimaan sosial yang memadai. Dia secara khusus menganggap 

bahwa anak rendah diri mungkin dahulu saat masih berkembang sering ditegur, “kamu 

keliru melakukannya,” “jangan lakukan itu,” “harusnya kamu lebih baik.” 

Bednar, dkk. (dalam Santrock, 2008:114) mengatakan, ada 4 kunci untuk 

meningkatkan rasa harga diri anak, yaitu: (a) Identifikasi penyebab rendah diri dan area 

kompetensi yang penting bagi diri. (b) Beri dukungan emosional dan penerimaan 

sosial. (c) Bantu anak mencapai tujuan atau berprestasi. (d) Kembangkan keterampilan 

menghadapi masalah. 

Kedua, perkembangan identitas. Santrock (2008:114) menulis, aspek penting lain 

dari diri adalah identitas. Erick Erikson percaya, persoalan paling penting dalam diri 

remaja adalah perkembangan identitas-pencarian jawaban atas pertanyaan seperti ini: 

Siapa aku? Seperti apakah aku ini? Apa yang akan aku lakukan dalam hidup ini? 

Pertanyaan ini jarang muncul pada masa kanak-kanak. 

Santrock (2008:115) menulis, periset dari Kanada, James Marcia, menganalisis 

konsep Erikson tentang identitas dan menyimpulkan bahwa penting untuk membedakan 

antara ekspolarasi dan komitmen. Eskpolarasi ialah pencarian identitas alternatif yang 

bermakna. Komitmen berarti menunjukkan penerimaan personal pada satu identitas dan 

menerima apapun implikasi dari identitas itu. 

Santrock (2008:115) menyatakan, ada 4 status identitas Marcia, yaitu: (a) Identity 

diffusion, terjadi ketika individu belum mengalami krisis (yakni mereka belum 

mengeksplorasi alternatif yang bermakna) atau membuat komitmen. Mereka belum 

memutuskan pilihan pekerjaan dan ideologis, dan mereka kemungkinan tidak begitu 

tertarik dengan soal-soal semacam itu. (b) Identity foreclosure, terjadi saat individu 

membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Ini sering terjadi bila orangtua 

menentukan komitmen untuk anak remaja mereka dengan cara otoriter. Dalam situasi 

ini, remaja tidak punya cukup kesempatan untuk mengekspolarasi pendekatan, 

ideologi, dan pilihan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai keinginan mereka sendiri. (c) 

Identity moratorium, terjadi ketika individu berada di tengah-tengah krisis tetapi 



30   Kajian Landasan Perkembangan Kognitif dan Sosioemosional Dalam Pembelajaran 

komitmen mereka tidak ada atau baru didefinisikan secara samar-samar. (d) Identity 

achievement, terjadi ketika individu telah mengalami krisis dan telah membuat 

komitmen. 

3. Perkembangan Moral 

Santrock (2008:116) menyatakan, hanya ada sedikit orang yang bersikap netral 

terhadap perkembangan moral. Banyak orangtua mengkhawatirkan kalau anak mereka 

tumbuh tanpa membawa nilai-nilai tradisional. Para guru mengeluh bahwa murid 

mereka tidak memperhatikan perasaan orang lain. Juga ada bukti bahwa banyak murid 

sekolah menengah di Amerika Serikat (AS) menyontek atau curang saat ujian. Dalam 

satu survei terbaru terhadap 8.600 murid sekolah menengah di AS, 70% murid 

mengaku bahwa mereka menyontek atau berbuat curang dalam setidaknya satu ujian, 

yang berarti ada kenaikan dari sebelumnya yang sebesar 60% pada tahun 1990. Dalam 

survei ini, hampir 80% mengatakan mereka pernah berbohong kepada guru, setidaknya 

sekali. 

Danim (2010:80) menulis, tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi 

atau rendahnya moral seorang berdasarkan penalaran moralnya. Teori ini dikemukakan 

oleh Lawrence Kohlberg. Dalam moral, dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang 

akan menjustifikasi tindakan-tindakannya bila sedang berada dalam persoalan moral 

yang sama. Kohlberg kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respons yang 

dimunculkan ke dalam 6 tahap perkembangan moral yang berbeda. Keenam tahap 

tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan 

pascakonvensional. 

Dalam perkembangan moral ini, perlu juga dijelaskan tentang domain 

perkembangan moral. Santrock (2008:116) menyatakan, perkembangan moral 

berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antarorang. Aturan ini 

bisa dikaji dalam 3 domain: (a) Kognitif; isu kuncinya adalah bagaimana siswa menalar 

atau memikirkan aturan untuk perilaku etis. (b) Behavioral; fokusnya adalah bagaimana 

siswa berperilaku secara aktual, bukan pada moralitas dari pemikirannya. (c) 

Emosional; penekanannya adalah bagaimana siswa merasakan secara moral. Misalnya, 

apakah perasaan mereka bersalah saat melakukan tindakan yang tidak bermoral? 

Apakah mereka mempunyai empati kepada orang lain? 

Dalam perkembangan moral ini, perlu juga dijelaskan tentang teori-teori 

perkembangan moral. Teori-teori dominan perkembangan moral adalah: 
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Pertama, teori Piaget. Piaget (dalam Santrock, 2008:117) menyatakan, perhatian 

banyak orang sering tertuju kepada cara siswa berpikir tentang moral. Dia secara 

ekstensif mengobservasi dan mewawancarai anak usia 4 sampai 12 tahun. Dia 

mengamati anak-anak itu bermain kelereng, berusaha mempelajari bagaimana mereka 

menggunakan dan memikirkan aturan permainan. Dia juga bertanya kepada anak 

tentang aturan etika, memberi mereka kuis tentang pencurian, kebohongan, hukuman 

dan keadilan. Dari sini dia menyusun teori tahap perkembangan moral dalam 2 hal: (1) 

Heteronomous morality; adalah tahap perkembangan moral pertama menurut Piaget. 

Tahap ini berlangsung dari kira-kira usia 4 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, keadilan dan 

aturan dianggap sebagai bagian dari dunia yang tidak bisa dirubah, tidak dikontrol oleh 

orang. (2) Autonomous morality; adalah tahap perkembangan moral kedua menurut 

Piaget, yang tercapai pada usia 10 tahun atau lebih. Pada tahap ini, anak mulai 

mengetahui bahwa aturan dan hukum adalah buatan manusia, dan bahwa dalam menilai 

suatu perbuatan, niat perilaku dan konsekuensinya harus dipikirkan. Anak usia 7 

sampai 10 tahun berada dalam masa transisi di antara 2 tahap itu, dan karenanya 

mereka menunjukkan ciri-ciri dari kedua tahap itu. 

Kedua, teori Kohlberg. Kohlberg (dalam Santrock, 2008:118) menyatakan, 

perkembangan moral terutama melibatkan penalaran moral dan berlangsung dalam 

tahapan-tahapan. Kohlberg mengemukakan teorinya setelah mewawancarai beberapa 

anak, remaja, dan orang dewasa (terutama pria) untuk mengetahui pandangan mereka 

tentang serangkaian dilema moral. Berdasarkan alasan yang diberikan orang-orang 

dalam memberi jawaban atas dilema yang baru saja didiskusikan dan 10 dilema 

lainnya, Kohlberg menyusun teori perkembangan moral yang terdiri dari 3 level utama, 

dengan 2 tahap pada setiap level. Konsep penting untuk memahami teori Kohlberg 

adalah internalisasi, yang berarti perubahan perkembangan dari perilaku yang dikontrol 

secara eksternal ke perilaku yang dikontrol secara internal. 

Manan (dalam Aunurrahman, 2009:60-61) berpendapat bahwa menurut 

Kohlberg, pendekatan yang baik yang harus dilakukan untuk memahami perilaku moral 

harus didasari pemahaman tentang tahapan-tahapan perkembangan moral. Dijelaskan 

pula, tujuan pendidikan moral adalah untuk mendorong individu-individu guna 

mencapai tahapan-tahapan perkembangan moral selanjutnya. Dalam keadaan ini, guru 

tidak sekadar menyajikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi secara terus-menerus 

harus dapat mendorong perkembangan berpikir dan perubahan-perubahan perilaku 

menuju tahap perkembangan yang lebih tinggi. 
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Manan (dalam Aunurrahman, 2009:61) menyatakan, yang penting untuk 

senantiasa menjadi pegangan guru, terutama sekali guru-guru yang secara langsung 

mengajarkan tentang nilai-nilai moral, adalah: bahwa moralitas tidak dapat diajarkan 

melalui bujukan terhadap siswa tetapi harus ditunjukkan melalui peragaan (modelling); 

bahwa pertimbangan bagi orang lain adalah menyenangkan dan cara yang harmonis 

untuk hidup. Dalam keadaan itu pendidikan moral harus memperhatikan kepribadian 

secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain, 

perilaku atau etika kita. 

Santrock (2008:119) menyatakan, ada 3 level utama dalam perkembangan moral 

menurut Kohlberg, yaitu: Pertama, preconvential reasoning (penalaran 

prakonvensional); adalah level terbawah dari perkembangan moral dalam teori 

Kohlberg. Pada level ini, anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. 

Penalaran moral dikontrol oleh hukuman dan ganjaran eksternal. Kedua, conventional 

reasoning (penalaran konvensional); adalah tahap kedua atau tahap menengah dalam 

teori Kohlberg. Pada level ini, internalisasi masih setengah-setengah. Anak patuh 

secara internal pada standar tertentu, tetapi standar ini pada dasarnya ditetapkan orang 

lain, seperti orangtua, atau oleh aturan sosial. Ketiga, postconventional reasoning 

(penalaran postkonvensional); adalah level tertinggi dalam teori Kohlberg. Pada level 

ini moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar 

eksternal. Siswa mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi, dan 

kemudian memutuskan sendiri kode moral apa yang terbaik bagi dirinya. 

Dalam perkembangan moral ini, perlu pula dijelaskan tentang pendidikan moral. 

Santrock (2008:121) menyatakan, topik pendidikan moral diperdebatkan dengan sengit 

dalam lingkungan pendidikan. Kita akan mempelajari salah satu analisis paling awal 

terhadap pendidikan moral, dan kemudian beralih ke beberapa pandangan kontemporer, 

seperti berikut ini: 

Pertama, kurikulum tersembunyi. Santrock (2008:121) menyatakan, John Dewey 

adalah satu satu pionir psikologi pendidikan. Dewey mengakui bahwa ketika sekolah 

tidak memberi pelajaran khusus untuk pendidikan moral, sesungguhnya sekolah 

memberikan pendidikan moral melalui “kurikulum tersembunyi.” Kurikulum 

tersembunyi diberikan melalui atmosfer moral yang menjadi bagian dari sekolah. 

Atmosfer atau suasana moral ini diciptakan oleh aturan sekolah dan aturan kelas, 

orientasi moral dari guru dan administrator sekolah, serta teks materi pelajaran. Guru 

bertindak sebagai model perilaku etis dan tidak etis. Aturan kelas dan hubungan kawan 
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sebaya di sekolah berfungsi sebagai alat penyebar sikap terhadap penipuan, bohong, 

pencurian dan sebagainya. Melalui aturan dan regulasi, administrasi sekolah 

memasukkan sistem nilai ke sekolah. 

Kedua, pendidikan karakter. Nucci (dalam Santrock, 2008:121) berpendapat, 

pendidikan karakter adalah pendekatan langsung pada pendidikan moral, yakni 

mengajari siswa dengan pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan 

tindakan tidak bermoral dan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. 

Argumennya bahwa perilaku seperti berbohong, mencuri dan menipu adalah keliru dan 

siswa harus diajari soal ini melalui pendidikan mereka. Bennett (dalam Santrock, 

2008:121) menyatakan bahwa menurut pendekatan pendidikan karakter, setiap sekolah 

harus punya aturan moral yang jelas yang dikomunikasikan dengan jelas kepada siswa. 

Setiap pelanggaran aturan harus dikenai sanksi. 

Ketiga, klarifikasi nilai-nilai. Santrock (2008:121) menulis, klarifikasi nilai-nilai 

berarti membantu orang untuk mengklarifikasi untuk apa hidup mereka, dan apa yang 

layak untuk dikerjakan. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mendefinisikan 

nilai diri mereka sendiri dan memahami nilai diri orang lain. Klarifikasi nilai berbeda 

dengan pendidikan karakter. Pendekatan klarifikasi nilai ini tidak memberi tahu apa 

nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh murid. 

Keempat, pendidikan moral kognitif. Santrock (2008:122) mengatakan, 

pendidikan moral kognitif adalah pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa 

siswa harus mempelajari hal-hal seperti demokrasi dan keadilan saat moral mereka 

sedang berkembang. Teori Kohlberg telah menjadi dasar bagi sejumlah program 

pendidikan moral kognitif. Dalam sebuah program, siswa SMA berkumpul dalam 

kursus selama satu semester untuk mendiskusikan sejumlah isu moral. Pengajar 

bertindak sebagai fasilitator, bukan pengatur kelas. Harapannya adalah agar siswa dapat 

mengembangkan gagasan yang lebih maju seperti konsep kerja sama, kepercayaan, 

tanggung jawab, dan komunitas. 

Kelima, pembelajaran pelayanan. Furco dan Billing (dalam Santrock, 2008:122) 

menyatakan, pembelajaran pelayanan adalah sebentuk pendidikan yang 

mempromosikan tanggung jawab sosial dan pelayanan kepada komunitas. Dalam 

pembelajaran ini, siswa dilibatkan dalam tutoring, membantu orang jompo, magang di 

rumah sakit, membantu pusat perawatan, atau membersihkan taman untuk area 

bermain. Tujuan penting dari pendidikan pelayanan ini adalah agar siswa tidak egois 

dan lebih termotivasi untuk membantu orang lain. 
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Periset telah menemukan bahwa pembelajaran pelayanan bermanfaat bagi siswa 

dalam beberapa hal: (1) Nilai siswa bertambah, mereka lebih termotivasi, dan mereka 

menentukan banyak tujuan (Johnson, dkk. dalam Santrock, 2008:123). (2) Perasaan 

penghargaan diri siswa meningkat (Hamburg dalam Santrock, 2008:123). (3) Siswa 

tidak lagi mengasingkan diri secara sosial (Calabrese dan Schumer dalam Santrock, 

2008:123). (4) Siswa semakin banyak memikirkan organisasi dan tatanan moral 

masyarakat (Yates dalam Santrock, 2008:123). 

4. Implikasi dari Sosioemosional 

Honig dan Wittmer (dalam Santrock, 2008:123) mengemukakan beberapa 

strategi yang bisa dipakai guru untuk meningkatkan perilaku prososial siswa, yaitu: 

Pertama, hargai dan tekankan konsiderasi kebutuhan orang lain. Ini akan 

membantu siswa untuk lebih terlibat dalam aktivitas membantu orang lain. Nodding 

(dalam Santrock, 2008:123) menyatakan, tujuan dari moralitas perhatian kepada orang 

ini adalah agar siswa bisa memahami perasaan orang lain, dan karenanya menimbulkan 

empati dan perhatian. 

Kedua, jadilah contoh perilaku prososial. Siswa meniru apa yang dilakukan guru. 

Misalnya, tindakan guru yang menghibur siswa saat stress kemungkinan akan ditiru 

oleh siswa lainnya. 

Ketiga, beri label dan identifikasi perilaku prososial dan antisosial. Jangan 

sekadar mengatakan “itu bagus,” atau “bagus sekali” kepada siswa. Katakan secara 

spesifik saat mengindentifikasi perilaku prososial. Katakan, “kamu banyak membantu” 

atau “Kamu beri dia tisu. Itu sungguh sangat bagus karena dia memang perlu tisu untuk 

membersihkan ingusnya.” Atau, berkenaan dengan perilaku antisosial, kepada anak 

kecil, Anda dapat mengatakan seperti “Itu tidak bagus. Bagaimana perasaanmu kalau 

dia mengobrak-abrik kertasmu seperti itu?” 

Keempat, nisbahkan perilaku positif untuk setiap siswa, sebutkan nilai positif 

kepada perilaku yang positif, seperti “kamu mau berbagi sebab kamu suka menolong 

orang lain.” 

Kelima, perhatikan dan dorong perilaku sosial secara positif, tetapi jangan terlalu 

banyak menggunakan ganjaran eksternal. Mengomentari perilaku positif dan 

menisbahkan karakter positif kepada siswa adalah lebih baik ketimbang menggunakan 

ganjaran eksternal untuk membantu siswa menginternalisasikan sikap prososial. 
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Keenam, bantu anak untuk mengambil sikap dan memahami perasaan orang lain. 

Membantu siswa untuk memperhatikan dan merespons perasaan siswa lain dapat 

meningkatkan perhatian mereka kepada orang lain. 

Ketujuh, gunakan strategi disiplin yang positif. Berdebatlah dengan siswa saat 

mereka melakukan sesuatu yang salah. Jika siswa terlalu agresif atau membahayakan 

siswa lain, tunjukkan akibat kelakuan itu terhadap korbannya. Hindari perdebatan kasar 

atau hukuman keras kepada siswa. 

Kedelapan, pimpin diskusi tentang interaksi prososial. Adakan diskusi dan 

biarkan siswa mengevaluasi bagaimana barang-barang didistribusikan secara adil 

kepada orang-orang yang berbeda kebutuhan, temperamen, bakat dan kesulitan. 

Kesembilan, kembangkan proyek kelas dan sekolah yang bisa meningkatkan 

altruisme. Biarkan siswa mencari contoh proyek yang bisa membantu orang lain. 

Proyek ini mungkin berupa kegiatan membersihkan halaman sekolah, menulis surat 

kepada anak yang sedang berada di daerah konflik, mengumpulkan mainan dan 

makanan untuk anak yang membutuhkan, dan menjalin pertemanan dengan orang 

dewasa saat mengunjungi rumah perawatan. 

Pendapat yang disampaikan Honig dan Wittmer itu sangat bagus dipahami. 

Sebab, jika perkembangan sosioemosional siswa bagus, maka siswa tersebut akan suka 

menolong siswa lainnya. Jika rasa tolong-menolong antarsiswa sudah terjalin, di 

sekolah tersebut akan timbul rasa persaudaraan yang kuat. Jika ada rasa persaudaraan 

yang kuat, tidak akan ada lagi terjadi permusuhan dan perselisihan. 

Kemudian jika perkembangan sosioemosional siswa berkembang dengan baik, 

siswa tersebut akan dapat memahami perasaan siswa lain. Jika siswa sudah mampu 

memahami perasaan siswa lain, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang 

menyinggung perasaan siswa lain. Jika siswa mampu memahami perasaan siswa lain, 

hubungan yang harmonis di antara siswa akan terjalin dengan baik. Jadi, perkembangan 

sosioemosional siswa sangat penting dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. 

Dalam proses belajar, kita tidak menyangkal, peran intelegensi (kognitif) 

berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran. Namun, yang muncul saat ini, tingkat 

keberhasilan seseorang dalam pendidikan sangat difokuskan untuk diukur secara 

kuantitas intelegensi yaitu dengan pengukuran IQ, peran IQ diasumsikan sebagai hal 

utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan. Akan tetapi, perlu disadari, IQ 

hanyalah merupakan pengukuran secara kuantitas mengenai tingkat intelegensi yang 
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dapat diukur dan bersifat kongkrit serta konvergen. Emosi yang positif dapat 

mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik, sebaliknya 

emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama 

sekali. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan 

menciptakan emosi positif pada diri peserta didik. Untuk menciptakan emosi positif 

pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan 

menciptakan lingkungan belajar atau lingkungan sosial yang menyenangkan dan 

dengan penciptaan kegembiraan belajar. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan 

seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat, terutama dalam berhubungan 

dengan orang lain. 

Selain kecerdasan emosi, interaksi antara siswa dengan lingkungan tempat 

sekolah juga mempengaruhi proses belajar. Apabila terjadi hubungan atau interaksi 

yang baik antara siswa dengan lingkungan sosial (masyarakat) dan keluarga serta emosi 

dari para siswa mampu disesuaikan dengan lingkungan sosial tersebut, tentu saja proses 

belajar dari siswa akan berjalan lancar. Dari hal itu, dapat disimpulkan, dalam proses 

pendidikan, emosi sosial sangat berperan dan perlu dilibatkan dalam proses 

pembelajaran, karena emosi mempunyai suatu kekuatan yang dapat memicu kita dalam 

mencapai suatu prestasi belajar dan lingkungan sosial menjadi wadah dalam 

menjalankan proses belajar. Maka dengan ini sangatlah keliru jika dianggap faktor 

utama penentu keberhasilan adalah IQ yang tinggi. Banyak orang yang berhasil dalam 

sisi akademik, namun tidak bisa melakukan apapun dengan keberhasilannya dalam 

kehidupan yang nyata. Jika dianggap perkembangan kognitif akan bisa memacu 

perkembangan sosioemosional anak, bisalah dipahami. 

Dengan demikian, bisa ditegaskan, keterlibatan emosi dan keterlibatan siswa 

dalam lingkungan sosialnya sangat penting dalam segala aktivitas, apalagi jika kita 

dapat mengelola emosi itu dengan tepat dalam lingkungan sosial atau dengan kata lain 

cerdas dalam menggunakan emosi. Kecerdasan emosi dan mampu berinteraksi dalam 

lingkungan sosial ini akan sangat berperan terhadap keberhasilan seseorang dalam 

segala aspek kehidupan. 

F. PENUTUP 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dibuat dua kesimpulan:  

Pertama, perkembangan kognitif adalah perkembangan yang terjadi pada nalar 

otak atau intelegensi. Perkembangan kognitif ini berkembang pesat sampai pada masa 
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remaja. Kemudian puncak perkembangan kognitif manusia umumnya tercapai di 

penghujung masa remaja akhir. Selanjutnya perubahan-perubahan sangat tipis sampai 

usia 50 tahun dan setelah itu akan terjadi “kemapanan” sampai usia 60 tahun, dan 

akhirnya berangsur terjadi penurunan seiring bertambahnya usia. Teori perkembangan 

kognitif ada dua yang dominan, yaitu dari Piaget dan Vygotsky. 

Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran, bahwa seorang guru harus dapat 

memakai teori tersebut untuk dilaksanakan dalam proses mengajar siswanya di kelas. 

Misalnya, ada pendekatan konstruktivis, guru dapat memberikan tugas kepada siswa 

untuk mempelajari dan membuat ringkasan pelajaran yang akan datang. Siswa bisa 

mencari teori-teori untuk pelajaran yang akan datang di pustaka, internet, dan lainnya. 

Dengan adanya kegiatan siswa untuk belajar, hasilnya akan lebih baik. Penerapan teori 

Piaget dalam pembelajaran akan membuat siswa lebih banyak berperan dalam belajar. 

Dengan banyaknya peran siswa dalam belajar, hasil belajar akan lebih baik dan siswa 

akan lebih memahami materi yang dipelajari. Jika siswa sudah memahami materi yang 

telah dipelajarinya, dia akan lulus dalam ulangan dan ujian. 

Teori Vygotsky jika diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas maka hasil 

pembelajaran akan bagus. Hal ini disebabkan siswa yang tingkat pengetahuannya masih 

rendah, lalu dibantu oleh siswa yang pintar maka pengetahuan siswa yang masih rendah 

ini pelan-pelan akan meningkat. Dengan adanya bantuan dari teman sebayanya, siswa 

akan lebih nyaman dan akan mudah untuk bertanya jika ada sesuatu yang tidak 

dimegertinya dalam belajar. Kemudian dengan memakai teori Vygotsky, pembelajaran 

akan lebih bermanfaat karena pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan 

daerahnya. Jika siswa sudah tamat belajar maka sewaktu bekerja, keahlian yang 

dimiliki oleh siswa akan dapat digunakan, sehingga antara teori dan praktik dapat 

sejalan. 

Kedua, yang perlu dipahami dalam perkembangan sosioemosional bahwa 

kehidupan sosial anak-anak berkembang dengan cara yang relatif dapat diprediksi. 

Jaringan sosial tumbuh dari hubungan yang intim dengan orangtua atau pengasuh yang 

juga meliputi anggota keluarga, orang dewasa yang bukan anggota keluarga, dan teman 

sebaya. Interaksi sosial meluas dari rumuh ke tetangga dan dari lembaga prasekolah 

atau penitipan anak ke sekolah formal. 

Implikasi perkembangan sosioemosional dalam pembelajaran bahwa seorang 

guru harus dapat mendorong perkembangan sosioemosional siswa dengan baik 

sehingga siswa akan dapat memahami perasaan siswa lain. Jika siswa sudah mampu 
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memahami perasaan siswa lain, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang 

menyinggung perasaan siswa lain. Jika siswa mampu memahami perasaan siswa lain, 

hubungan yang harmonis di antara siswa akan terjalin baik. Jadi, perkembangan 

sosioemosional siswa sangat penting dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. 

Demikian uraian dan kesimpulan tulisan ini. Semoga ini bisa membantu pendidik 

dalam memahami dan menganalisis perkembangan kognitif dan sosioemosional siswa 

serta implikasinya dalam pembelajaran, dan bisa pula memberikan tambahan 

pengetahuan dan bermanfaat bagi insan pendidikan. 
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BAB III 

KAJIAN URGENSI MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI INKUIRI 

DALAM KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji urgensi model pembelajaran telaah 

Jurisprudential Inquiry atau Yurisprudensi Inkuiri dan aplikasinya dalam keberagaman 

bangsa Indonesia, serta bagaimana analisis kritis, penerapan, kelebihan dan kekurangan 

model telaah Yurisprudensi Inkuiri dalam pembelajaran. Hal ini dengan tujuan 

memberi wa-wasan kepada warga bangsa – khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan – dalam hal: (1) Memahami deskripsi model Yurisprudensi Inkuiri melalui 

sintaksnya, sistem pendukung, sistem sosial, prinsip reaksi, dampak instruksional, serta 

dampak pen-dukung. (2) Mengaplikasikan model Yurisprudensi Inkuiri dalam 

pembelajaran. (3) Menganalisis secara kritis model Yurisprudensi Inkuiri. Mengingat 

aspek kemanfaatan-nya, simulasi model pembelajaran telaah Yurisprudensi Inkuiri ini 

bisa melatih siswa berpikir kritis, rasional, belajar berorganisasi, mau mengakui 

kelebihan orang lain jika ternyata dirinya kalah, dan mau menghargai orang lain 

walaupun dirinya yang menang. Dengan demikian simulasi pembelajaran seperti ini 

perlu dikembangkan untuk menuju warga negara yang lebih baik, terlebih dalam 

bangsa Indonesia yang beragam. 

B. PENDAHULUAN 

Model pembelajaran telaah Jurisprudential Inquiry atau Yurisprudensi Inkuiri 

muncul berdasarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa karakter masing-masing 

individu tidak sama sehingga nilai-nilai sosialnya yang saling bersifat berkonfrontasi 

satu sama lain. Karena itu dibutuhkan warga negara yang mampu berbicara secara baik. 

Warga negara yang demikian hendaknya dihasilkan dahulu oleh proses pendidikan 

(Yusrizal, 2010:160-161). Kalau hal ini dapat terjadi, setiap ada konflik sosial dapat 

teratasi dengan baik, sebagaimana dianjurkan teori-teori sosial atau teori konflik seperti 

dari Robert Marthon. 

Hal itu berarti bahwa model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini dapat 

bermanfaat banyak untuk membiasakan peserta didik berpikir sistematis dalam 

menghadapi masalah sosial atau kasus-kasus. Karenanya, model simulasi ini sangat 
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cocok untuk mengatasi masalah sosial. Model pembelajaran ini pun sangat penting 

untuk mengatur sikap peserta didik yang baik dalam menghadapi masalah sosial yang 

selalu muncul. Argumentasi-argumentasi yang bersifat logis, relevan dan solid dari 

model ini dapat melatih peserta didik yang menghargai orang lain, walaupun 

bertentangan pendapat, atau dia harus bisa dan mau mengakui kelebihan orang lain. 

Mengingat karakteristik seperti di atas, model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri ini tampak relevan dengan pendidikan di Indonesia. Keberagaman di dalam 

bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama serta budaya menuntut tiap 

anggota masyarakatnya untuk dapat hidup berdampingan serta saling menghargai 

keberadaan, baik di dalam hal yang berhubungan dengan intelektualitas ataupun 

emosional. Adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat terhadap suatu isu yang 

berkembang bisa dipengaruhi di antaranya oleh faktor pendidikan atau cara berpikir. 

Perbedaan ini perlu disikapi secara baik oleh masing-masing warga masyarakat, tanpa 

mesti memaksakan sikapnya terhadap orang lain. 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini lebih relevan lagi mengingat 

bahwa anak-anak dan remaja tidak senantiasa toleran kepada perbedaan. Para peserta 

didik baru yang berbeda secara etnis, rasial, fisik, intelektual, ekonomis maupun 

linguistik mungkin ditolak di kelas-kelas yang mempunyai kelompok-kelompok yang 

bersifat sebaya established (Woolfolk, 2009:130). Sementara dalam masyarakat 

demokratis terkandung beragam posisi dengan cara menghargai isu serta kelompok 

yang juga mendukung posisi dengan menghargai berbagai isu kelompok yang 

mendukung posisi dimaksud sehingga dituntut untuk mampu bernegosiasi. Suatu 

kemajemukan dianggap sebagai hal penting di dalam masyarakat bebas serta 

berimplikasi terhadap perbedaan di dalam masyarakat serta sub-sub masyarakat yang 

tampak saling menghargai satu dengan lainnya dan juga memperbesar aspek 

komunikasi di antara mereka. Adanya komunikasi yang baik, yang bisa terjalin di 

antara anggota masyarakat, maka anggota tersebut akan sanggup mengambil sikap 

disertai aspek argumentasi yang rasional serta logis, dan mampu pula mempertahankan 

aspek konsistensi sikap yang akan diambil (Uno, 2008). 

Guru yang dipandang sebagai salah satu komponen pendidikan, dan merupakan 

sebuah bidang profesi, memiliki peranan yang amat vital di dalam proses belajar 

mengajar (PBM) untuk membawa peserta didiknya kepada sikap kedewasaan di dalam 

arti yang lebih luas. Karena itu, pembelajaran yang dijalankan oleh guru tak akan 

pernah tenggelam ataupun tergantikan oleh alat atau lainnya. Namun, perlu pula 
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dicatat, zaman modern sekarang, yang ditandai dengan kemajuan di dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek), sudah merambah semua sektor kehidupan. Produk 

iptek sudah menjadikan aspek kehidupan manusia bisa lebih praktis serta mudah, 

sesuatu hal yang sebelumnya tak bisa dilakukan dan diperoleh. Saat ini, produk iptek 

itu secara mudah bisa segera diwujudkan, termasuk di dalam dunia pendidikan, 

sehingga produk teknologi sudah menjadi guru yang kedua bagi peserta didik. 

Selain itu, pendidikan yang sekadar mempergunakan metode-metode lama, di 

mana guru cuma menerangkan serta memberi tugas terhadap peserta didik, yang 

membuat peserta didik menjadi bosan dan akhirnya proses belajar-mengajar (PBM) 

menjadi tak menarik, kurang relevan lagi. Fenomena lama itu akhirnya tidak 

bermanfaat bagi kemajuan di dalam dunia pendidikan. Karena itu perlulah adanya 

model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru supaya proses 

belajar  mengajar bisa lebih menarik, yang diharapkan nantinya mampu membentuk 

peserta didiknya mempunyai sikap kedewasaan seperti yang kita harapkan. 

Perlu pula diingat bahwa setiap anak mempunyai sekumpulan talenta atau 

kemampuan serta keterbatasan yang khas. Hal ini umumnya ada pada setiap anak. 

Namun ada pula sebagian anak yang bisa disebut sebagai anak yang bersifat luar biasa, 

sebab keterampilan, intelektual, kemampuan fisik ataupun perilakunya yang tampak 

berbeda daripada anak yang lain (Woolfolk, 2009:166). Karenanya, seorang guru mesti 

bisa mengembangkan sekumpulan talenta yang sudah dimiliki peserta didiknya. 

Berhadapan dengan semua itu, secara ideal, siswa sebagai individu anggota 

masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan yang bisa menghargai perbedaan 

pandangan serta sikap pada suatu isu sosial pendidikan yang berkembang di dalam 

masyarakat, yang dipengaruhi oleh dampak perkembangan iptek. Untuk kepentingan 

itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dioperasionalkan di dalam kelas yang 

diharapkan mampu mendidik serta melatih peserta didik dalam mempertahankan 

sikapnya dengan argumentasi yang cukup kuat sehingga bisa pula konsisten di dalam 

mempertahankan pendapat serta sikapnya tersebut. Sekaitan dengan itulah dalam 

tulisan ini akan diulas bagaimana model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dan 

aplikasinya dalam keberagaman bangsa Indonesia. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan yang menjadi 

permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah deskripsi model pembelajaran 
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Yurisprudensi Inkuiri dan aplikasinya? (2) Bagaimanakah analisis kritis, penerapan, 

kelebihan serta kekurangan model Yurisprudensi Inkuiri dalam pembelajaran? 

Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa 

memberi wawasan kepada warga bangsa – khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan – dalam hal: (1) Memahami deskripsi model Yurisprudensi Inkuiri melalui 

sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional 

dan dampak pendukung. (2) Mengaplikasikan model Yurisprudensi Inkuiri dalam 

pembelajaran. (3) Menganalisis secara kritis model Yurisprudensi Inkuiri. 

D. METODE 

Metode yang dipergunakan untuk tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan 

studi literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif ialah sebuah metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual serta akurat seputar fakta-

fakta yang diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa saja yang ada atau terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini akan 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi yang ada 

sekarang ini. Jadi, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 

informasi keadaan yang ada. Sementara metode literatur adalah metode dalam 

pengumpulan data yang dilakukan melalui cara mengambil data-data yang diperlukan 

dari literatur-literatur yang berkaitan. 

E. HAKIKAT MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri didasari kepada pemahaman bahwa 

tiap orang bisa berbeda pandangan serta prioritas satu sama lain, dengan kandungan 

nilai sosial yang saling berhadapan. Guna memecahkan masalah yang dipicu oleh 

perbedaan pandangan itu, anggota masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan 

berbicara serta bernegosiasi sehingga bisa mencapai kesepakatan. Model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri ini dipelopori oleh Donal Oliver dan James P. Shaver dari 

Harvard (Winataputra, 2001). 

Pendidikan harus bisa menghasilkan individu yang memiliki kemampuan dalam 

mengatasi konflik perbedaan di dalam berbagai hal. Model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri ini bisa membantu peserta didik dalam hal belajar berpikir sistematis mengenai 

isu-isu sosial. Juga, mambantu peserta didik berpartisipasi di dalam mendefinisikan 
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ulang berbagai nilai sosial dengan argumentasi yang logis, relevan serta valid. Peserta 

didik juga dituntut mampu menerima ataupun menghargai berbagai sikap orang lain 

yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan sikapnya (Pamungkas, 2013). 

Sebelum mengambil sikap, idealnya, peserta didik harus memiliki pengetahuan di 

bidang sosiologi, sejarah, ekonomi serta politik. Maka, bidang kajian yang dianggap 

tepat untuk model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini adalah konflik antargolongan 

ekonomi, sosial, kesejahteraan, pendidikan, serta keamanan nasional. Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) adalah contoh mata pelajaran atau mata kuliah yang tepat untuk 

mengoperasionalkan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini. 

Pada masa awalnya, pembelajaran inkuiri ini lebih banyak digunakan dalam 

natural science (ilmu-ilmu alam), lalu ahli-ahli pendidikan ilmu-ilmu sosial tampak 

berupaya mengadopsinya, lantas muncullah pembelajaran inkuiri sosial. Bruce Joyce, 

dkk. (1972) mengatakan, inkuiri sosial adalah sebuah strategi pembelajaran dari social 

family (kelompok sosial) sub kelompok concept of society (konsep masyarakat). Sub 

kelompok tersebut berdasarkan kepada asumsi bahwa metode pendidikan memiliki 

tujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang bisa hidup serta dapat 

mempertinggi aspek mutu kehidupan masyarakat. Karenanya, peserta didik mesti diberi 

pengalaman yang lebih memadai tentang bagaimana caranya memecahkan berbagai 

persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Dengan pengalaman itulah tiap individu 

akan bisa membangun aspek pengetahuannya yang berguna untuk dirinya dan juga 

masyarakatnya. 

Ada 3 buah karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial tersebut, yakni: (a) 

adanya aspek masalah sosial di dalam kelas yang dipandang penting serta bisa 

mendorong lahirnya diskusi kelas; (b) adanya aspek rumusan hipotesis sebagai fokus 

untuk inkuiri; dan (c) pemakaian fakta sebagai pengujian hipotesis. 

Donal Oliver dan James P. Shaver (dalam Wena, 2009:71) mengatakan, model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri mengajari peserta didik untuk menganalisis serta 

berpikir dengan sistematis dan kritis dalam merespons berbagai isu yang tengah hangat 

di dalam masyarakat. Artinya, model ini mengajarkan peserta didik dalam hal berpikir 

kritis terhadap berbagai isu sosial. Hitchcock (dalam Slavin, 1994:258) 

mengungkapkan, “one key objective of schooling is enhancing students abilities to 

think critically, to make rational decisions about what to believe.” Di antara tujuan 

utama dari dunia pendidikan ialah meningkatkan aspek kemampuan peserta didik untuk 
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berpikir yang kritis guna cerdas membuat keputusan yang rasional mengenai apa yang 

mesti dipercaya. Allyn dan Bacon (2009:243) menjelaskan bahwa strategi-strategi 

pembelajaran telaah inkuiri mempergunakan berbagai proses di dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan serta memecahkan berbagai masalah berdasarkan kepada 

pengujian logis atas dasar fakta-fakta serta observasi-observasi guna mengajarkan 

konten dan membantu siswa berpikir secara analitis. Pembelajaran inkuiri dimulai 

dengan memberi siswa masalah-masalah yang berkaitan dengan konten yang nantinya 

menjadi fokus untuk aktivitas-aktivitas penelitian kelas. Dalam upaya menyelesaikan 

masalah, peserta didik menghasilkan hipotesis ataupun solusi tentatif untuk masalah 

tersebut, mengumpulkan data yang dianggap relevan dengan hipotesis yang sudah 

dibuat, serta mengevaluasi data itu untuk sampai pada kesimpulan. Melalui 

pembelajaran inkuiri, peserta didik mempelajari konten yang berkaitan dengan masalah 

dimaksud sekaligus berbagai strategi guna memecahkan masalah-masalah di masa 

depan. 

Hamzah B. Uno (2008:31) mengatakan, strategi pembelajaran telaah inkuiri 

jurisprudensial bisa membantu peserta didik untuk belajar berpikir yang sistematis 

mengenai isu-isu kontemporer yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Dengan 

memberikan kepada mereka cara-cara menganalisis serta mendiskusikan berbagai isu 

sosial, maka strategi pembelajaran ini akan membantu peserta didik untuk 

berpartisipasi di dalam mendefinisikan ulang berbagai nilai sosial. Di samping itu, 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri melatih peserta didik untuk peka kepada masalah 

sosial, mengambil sikap (posisi) terhadap masalah itu, serta bisa mempertahankan 

sikapnya dengan argumentasi yang cukup relevan dan valid. Strategi ini bisa pula 

mengajarkan peserta didik untuk mampu menerima ataupun menghargai sikap orang 

lain dalam hal sebuah masalah yang dapat saja bertentangan dengan sikapnya. Atau 

juga sebaliknya, peserta didik itu bahkan menerima atau mengakui kebenaran sikap 

orang lain dalam hal sebuah isu sosial tertentu. 

Berdasarkan kajian di atas, bisa disimpulkan, pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

ialah model pembelajaran yang berusaha mengajari peserta didik untuk menganalisis 

serta berpikir secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di 

masyarakat sehingga mampu pula memecahkan permasalahan yang kompleks dan 

kontroversial di dalam wahana konteks aturan sosial yang produktif. Pelaksanaan 

model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri lebih cocok dioperasionalkan kepada peserta 

didik SMA maupun SMK yang mempunyai perkembangan daya nalar yang dianggap 

lebih baik ketimbang dengan usia anak di bawahnya. Pelaksanaan model pembelajaran 
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Yurisprudensi Inkuiri hendaknya diterapkan terhadap materi-materi yang relevan serta 

aktual, ataupun berbagai kasus yang masih sedang hangat terjadi. Tetapi, pada materi 

sejarah yang lebih banyak mempelajari berbagai peristiwa sejarah juga bisa diterapkan. 

Hanya saja, pada dasarnya tak semua materi relevan diterapkan Yurisprudensi Inkuiri, 

karena setiap model pembelajaran juga memiliki kelemahan serta kelebihannya. 

Namun demikian, J.A. Banks (1985) berpendapat bahwa pembelajaran dengan 

model inkuiri sosial ini bisa dilakukan juga sejak peserta didik berada di jenjang 

sekolah dasar (SD), hanya saja penekanannya tidak kepada langkah-langkah inkuiri 

tetapi lebih kepada memperkenalkan fakta, konsep serta generalisasi. Hal itu 

dikembangkan dengan strategi bertanya. Peserta didik dikondisikan untuk bertanya, 

sehingga aspek kemampuan berpikir kritis juga sudah mulai dikembangkan sejak 

pendidikan dasar. Jadi, dengan pembelajaran inkuiri sosial tersebut, siswa telah dilatih 

sejak dini dalam hal menjadi seorang ilmuwan. 

Terkait orientasinya, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini 

diperuntukkan sebagai model pembelajaran yang membantu peserta didik agar mampu 

berpikir secara sistematis tentang asal-usul di masyarakat, khususnya di lingkungan 

pendidikan. Terkait kegunaannya, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini bisa 

bermanfaat untuk melatih agar peserta didik peka terhadap permasalahan-permasalahan 

sosial, sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Di 

samping itu, model ini juga bermanfaat untuk melatih peserta didik agar dapat 

menerima dan menghargai sikap orang lain, walaupun bertentangan dengan dirinya 

(Yusrizal, 2010:161). 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini memudahkan guru mengadakan 

penilaian proses yang menyangkut kognitif, misalnya bobot argumentasinya. 

Menyangkut afektif, misalnya sikap moral dalam bersimulasi serta etika dalam 

bersimulasi. Menyangkut psikomotor, misalnya keterampilan dalam bersimulasi 

dengan gerakan atau pembicaraan. 

F. SINTAKS MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Model telaah Yurisprudensi Inkuiri ini memiliki enam tahap di dalam proses 

pembelajaran (Joyce, dkk., 1986), yaitu: 

Pertama, pengenalan terhadap kasus: (a) Guru berupaya memperkenalkan suatu 

kasus kepada para siswa ataupun isu terbaru dengan cara bercerita, memutar film 

ataupun mengembangkan suatu kejadian hangat yang sedang terjadi di dalam 
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kehidupan masyarakat. (b) Guru berupaya mengkaji ulang data yang bersifat 

menggambarkan kasus. 

Kedua, mengidentifikasi kasus: siswa diarahkan mensintesiskan fakta ke dalam 

isu yang sedang dihadapi, serta mengaitkannya dengan isu umum, dan mengidentifikasi 

sejumlah nilai yang terlibat. 

Ketiga, menetapkan posisi: siswa diminta agar mengambil posisi dirinya terhadap 

isu yang ada serta menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak. 

Keempat, mengeksplorasi contoh serta argumentasi terhadap sikap: (a) Siswa 

diminta agar lebih mendalam sikapnya dengan memberikan argumentasi yang logis 

serta rasional. (b) Guru perlu memberikan sejumlah pertanyaan konfrontatif terhadap 

sikap siswa. (c) Siswa diuji tren konsisten sikapnya melalui upaya mempertahankan 

sikapnya tersebut dengan argumentasi. 

Kelima, menguji posisi: jika argumennya kuat, logis serta rasional, maka siswa 

perlu berupaya mempertahankan sikapnya tersebut (konsisten); dan posisi siswa bisa 

berubah (inkonsisten) kalau argumennya tidak kuat. 

Keenam, menguji asumsi: guru perlu mendiskusikan apakah argumentasi yang 

dipakai untuk mendukung sikap tersebut bersifat logis, relevan atau valid. 

Secara umum, kunci utama kesuksesan model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri tersebut ialah dengan cara atau metode dialog Socrates, yaitu debat konfrontatif. 

Sementara itu menurut Made Wena (2009:132), langkah-langkah atau fase-fase yang 

perlu dilakukan di dalam pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri meliputi: (1) orientasi 

terhadap kasus, (2) mengidentifikasi isu, (3) pengambilan posisi (sikap), (4) menggali 

sejumlah argumentasi yang mendukung posisi/sikap yang sudah diambil, (5) lebih 

memperjelas serta memperkuat posisi/sikap, serta (6) menguji asumsi mengenai fakta, 

definisi ataupun konsekuensi. 

Sejumlah langkah di atas bisa dijelaskan seperti berikut: 

Pertama, orientasi kasus/permasalahan. Dalam tahap ini guru perlu mengajukan 

suatu kasus dengan cara membacakan kasus yang terjadi, atau memperlihatkan suatu 

film/video kasus, atau mendiskusikan sebuah kasus yang tengah hangat di dalam 

masyarakat ataupun kasus di lingkungan sekolah. Langkah selanjutnya yaitu meninjau 

fakta-fakta dengan cara melakukan analisis tentang siapa yang terlibat, mengapa dapat 

terjadi, dan lainnya. 
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Guru perlu mengenalkan kepada para siswa mengenai materi-materi kasus 

melalui cara membaca berita atau menonton film yang tampak menggambarkan konflik 

nilai-nilai, ataupun mendiskusikan berbagai kejadian yang hangat di dalam kehidupan 

sekitar, kehidupan lingkungan sekolah ataupun sebuah komunitas masyarakat. Langkah 

kedua yang tergolong ke dalam tahap orientasi ialah upaya mengkaji ulang sejumlah 

fakta dengan cara menggambarkan peristiwa di dalam kasus, menganalisis tentang 

siapa yang melakukan apa, serta mengapa terjadi seperti itu. 

Kedua, identifikasi isu. Dalam tahap ini para siswa perlu dibimbing untuk 

mensintesis fakta-fakta yang ada ke dalam sebuah isu yang tengah dibahas, 

hubungannya dengan aspek kebijakan publik, serta timbulnya kontroversi di dalam 

masyarakat, dan lainnya, karakteristik nilai-nilai yang terkait (semisal perlindungan 

terhadap kesejahteraan umum, kemerdekaan berbicara, otonomi daerah/lokal, ataupun 

kesamaan memperoleh kesempatan), melaksanakan identifikasi konflik kepada nilai-

nilai yang ada. Pada tahap ini para siswa belum diminta untuk menentukan aspek 

pendapatnya dalam kasus yang ditelaah. 

Siswa mensintesis fakta, mengkaitkannya dengan berbagai isu umum serta 

mengidentifikasi berbagai nilai yang tampak terlibat di dalam kasus tersebut 

(contohnya, isu tersebut berhubungan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, 

otonomi daerah, persamaan hak, dan semacamnya). Di dalam tahap satu dan dua itu, 

para siswa belum diminta untuk mengekspresikan aspek pendapat ataupun sikapnya 

terhadap kasus yang ditelaah. 

Ketiga, penetapan posisi/pendapat. Pada tahap ini para siswa mengartikulasikan 

atau mengambil posisinya kepada kasus yang ditelaah. Para siswa mengungkapkan 

posisinya sehubungan dengan nilai sosial ataupun konsekuensi dari keputusannya. 

Para siswa diminta untuk berupaya mengambil posisi (sikap atau pendapat) 

dalam hal isu tersebut serta mengungkapkan sikapnya. Contohnya dalam kasus 

pembayaran uang sekolah, para siswa mengungkapkan sikapnya bahwa semestinya 

pemerintah tak menentukan besarnya biaya sekolah yang seharusnya diberlakukan 

untuk tiap sekolah karena hal tersebut melanggar aspek hak otonomi sekolah. 

Keempat, menyelidiki cara berpendirian, pola argumentasi. Menetapkan 

keputusan di bagian manakah terjadinya pelanggaran berbagai nilai secara faktual. 

Upayakan untuk mengajukan bukti-bukti yang dikehendaki atau tak dikehendaki 

(mendukung atau tak mendukung) sebagai konsekuensi dari pada pandangan atau 
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pendapat yang diajukan. Berikan pula klarifikasi kepada berbagai nilai konflik dengan 

memakai analogi. Menetapkan prioritas dari sebuah nilai atau keputusan di antara 

keputusan atau berbagai nilai lainnya serta mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari 

nilai atau keputusan lainnya. 

Kelima, memperbaiki dan mengkualifikasi posisi secara jelas. Siswa diarahkan 

mengungkapkan posisi dan alasannya kepada masalah, serta menguji sejumlah situasi 

atau kondisi yang mirip terhadap permasalahannya. Siswa perlu mengkualifikasi 

terhadap standar posisinya. Sikap (posisi atau pendapat) siswa perlu digali lebih 

mendalam. 

Sikap atau posisi yang sudah diambil para siswa mungkin konsisten/tetap 

bertahan atau bisa pula berubah/tidak konsisten, dan itu tergantung dari pada hasil atau 

argumentasi yang muncul pada tahap keempat. Kalau argumen siswa kuat, maka 

mungkin akan konsisten. Kalau tidak kuat, maka mungkin siswa mengubah 

sikap/posisinya. 

Keenam, melakukan pengujian asumsi-asumsi terhadap posisinya/pendapatnya. 

Siswa perlu melakukan identifikasi berbagai asumsi faktual serta melihat relevansinya, 

dan menentukan konsekuensi yang akan diperkirakan serta melaksanakan pengujian 

validitas faktualnya. Pengujian asumsi faktual mendasari sikap yang akan diambil 

siswa. Pada tahap ini guru perlu mendiskusikan apakah argumentasi yang dipakai untuk 

mendukung statemen sikap itu relevan serta sah (valid). 

Dengan begitu, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri melatih siswa untuk 

peka terhadap permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan 

tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan 

valid. Model ini juga mampu mengajarkan para siswa untuk bisa menerima atau 

menghargai sikap orang lain terhadap suatu masalah yang mungkin bertentangan 

dengan sikap yang ada pada dirinya. Atau sebaliknya, ia bahkan menerima dan 

mengakui kebenaran sikap orang lain yang diambil terhadap suatu isu sosial. 

Meskipun eksplorasi dialog sikap konfrontatif siswa merupakan jantung atau inti 

dari model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri, tetapi sejumlah aktivitas lainnya amat 

penting. Misalnya, menolong para siswa dalam merumuskan sikap mereka, akhirnya 

membela serta membantu mereka merevisi posisi mereka setelah argumentasi tersebut. 
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G. SISTEM SOSIAL MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Kerangka kerja Yurisprudensi Inkuiri ini dibangun dengan asumsi bahwa akan 

muncul dialog hangat serta lebih demokratis melalui aspek pandangan kritis dari 

masing-masing siswa dan lahirnya pemikiran yang setara serta subjek yang sama. 

Dalam hal ini iklim sosial akan lahir sebagai wahana untuk aktivitas analisis kritis 

terhadap nilai yang hanya akan muncul dalam suasana terbuka. Di sinilah peran guru 

berupaya menekankan jalannya kegiatan dialog dengan 6 operasional yang bisa 

memainkan peran memimpin serta bertanggung jawab menjadikan supaya debat 

bersifat solid dan berbagai isu dieksplorasi dengan baik. 

Struktur dalam model ini berkisar dari tinggi ke rendah. Guru sebagai inisiator 

fase bisa bergerak dari fase ke fase, dan hal itu bagaimanapun tergantung pada 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas. Setelah experience dengan model, siswa 

harus mampu melaksanakan proses tanpa bantuan, sehingga mendapatkan kontrol yang 

maksimum dari proses iklim sosial yang kuat dan konfrontatif. 

H. PRINSIP REAKSI MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Guru perlu berupaya menjamin munculnya iklim intelektual di dalam aktivitas 

diskusi sehingga segala pandangan yang diutarakan siswa bisa dihormati oleh siswa 

lainnya. Guru juga perlu berupaya memelihara kekuatan intelektual di dalam aktivitas 

debat secara berkelanjutan yang bisa menekankan pada 6 langkah kerangka 

Yurisprudensi Inkuiri. 

Jadi, guru perlu mempertahankan iklim intelektual yang kuat di mana semua 

pandangan dihormati; menghindari munculnya evaluasi langsung kepada pendapat 

siswa; melihat bahwa berbagai isu yang diangkat benar-benar dieksplorasi; menjamin 

substansi berpikir para siswa yang sesuai dengan pertanyaan yang ada, konsisten, 

spesifisitas, kejelasan definisi, serta kontinuitas. 

I. SISTEM PENDUKUNG MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Sistem pendukung model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri diperlukan dalam 

dua jenis berikut. Pertama, guru perlu meminta para siswa untuk berupaya 

mengidentifikasi informasi yang harus difokuskan kepada situasi masalah. Kedua, guru 

perlu mengkondisikan para siswa untuk belajar nilai serta mempunyai identifikasi etika 

dan juga pendapat hukum yang bisa dibawa guna mendukung kegiatan dialog di dalam 

diskusi. 
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Bahan utama untuk mendukung model ini ialah dokumen sumber yang berfokus 

pada situasi masalah. Ada beberapa bahan kasus dipublikasikan, namun relatif mudah 

untuk mengembangkan bahan kasus sendiri. Fitur distiquishing dari pendekatan ini 

adalah kasus-kasus yang nyata atau hipotetis situations. 

Kasus kontroversial menggambarkan situasi tertentu yang memiliki etika yang 

saling bertentangan, misalnya kasus hukum, faktual, atau suatu situasi sejarah atau 

hukum klasik. Umumnya, setiap halaman surat kabar harian berisi tiga atau empat 

berita yang baik secara eksplisit maupun implisit menyajikan pertanyaan-pertanyaan 

kebijakan publik penting. Biasanya, beberapa fakta atau situasi disajikan, tetapi situasi 

asli yang memicu kontroversi ini tidak dijelaskan secara rinci. 

J. DAMPAK INSTRUKSIONAL DAN PENGIRING MODEL  

    YURISPRUDENSI INKUIRI 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dirancang agar berguna mengajarkan 

para siswa secara langsung berkomitmen terhadap peranan pihak/orang lain serta 

membangun kemampuan berdialog. Secara tak langsung, model pembelajaran ini juga 

memiliki kemampuan untuk mendorong siswa dapat menganalisis berbagai isu sosial, 

memahami berbagai fakta masalah sosial, menghargai pluralisme, kemampuan 

berpartisipasi serta bersedia melaksanakan tindakan sosial. 

Selama pembelajaran ini, peran guru sungguh penting. Para siswa yang berperan 

sebagai peneliti juga harus bisa berdiskusi serta berdebat. Guru juga harus mendorong 

para siswa dapat melibatkan dirinya ke satu sisi masalah yang ada, tetapi akan 

mendukung kalau mereka berubah pikiran saat diperhadapkan dengan bukti baru, serta 

mendorong mereka agar mau mempertimbangkan sudut pandang yang lain. Pada setiap 

saat, guru perlu tetap bersifat netral dalam masalah yang ada, serta mendorong adanya 

diferensiasi posisi, dan juga mempromosikan sintesis dari posisi yang berkembang dan 

berbeda di depan kelas. 

K. ANALISIS KRITIS MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini tampaknya menuntut guru supaya 

bisa kreatif serta inovatif terhadap berbagai isu yang berkembang di dalam kehidupan 

masyarakat dan mengoperasionalkannya ke dalam ranah proses belajar dan 

pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru perlu menggali wawasan yang cukup serta 

terlebih dahulu mengambil posisi dengan mengemukakan argumentasi yang cukup 
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pula. Ketika di dalam kelas, para siswa akan mudah terpancing memberikan sejumlah 

pertanyaan konfrontatif setelah masalah ditetapkan. 

Mengingat hal itu, seorang guru perlu mempersiapkan pertanyaan yang bersifat 

konfrontatif sesuai dengan masalah atau isu yang akan dijadikan sebagai bahan dialog 

di dalam ruang kelas sehingga dialog akan muncul secara alami serta tak tampak kaku. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran ini menuntut adanya dialog interaktif antara 

guru dan siswa guna mengeksplorasi masalah publik yang kontroversi sehingga bisa 

dimungkinkan terjadinya dialog hangat yang dapat saja mengarah kepada debat kusir. 

Di sinilah guru harus mampu mengembangkan suatu iklim intelektual di dalam debat, 

tujuannya untuk mengubah model pembelajaran yang biasa dijalankan (berbentuk 

ceramah yang tak menuntut keaktifan para siswa) kepada model Yurisprudensi Inkuiri 

yang menuntut para siswa untuk aktif. Memang, model ini bisa menyulitkan guru 

waktu awalnya, sebab mereka tak biasa menyusun persiapan serta tindakan di dalam 

kelas. Pada awalnya, siswa juga akan tampak sukar mengemukakan pendapat, namun 

lama-lama akan muncul kebiasaan berpendapat kalau diterapkan dialog setiap kali 

berkembang isu-isu hangat dalam proses belajar. 

L. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MODEL YURISPRUDENSI INKUIRI 

Kelebihan dari model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yakni: (1) Memotivasi 

para siswa untuk bisa berdebat secara aktif serta memberikan argumen yang logis atau 

rasional. (2) Memotivasi para siswa untuk bisa aktif menganalisis suatu kasus sehingga 

akan mudah menentukan sikapnya dan menyimpulkan pendapatnya dengan dasar yang 

jelas. (3) Mengembangkan aspek pengetahuan serta wawasan siswa. (4) 

Mengembangkan sikap keterbukaan serta menghargai adanya perbedaan pendapat. (5) 

Model ini bisa memberi ruang kepada para siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar 

sesuai dengan gaya belajarnya. (6) Model ini bisa melayani kebutuhan para siswa yang 

mempunyai kemampuan di atas rata-rata, yang mana dalam hal ini siswa yang 

mempunyai kemampuan belajar baik tak akan terhambat oleh siswa yang tampak lemah 

di dalam belajar. (7) Model ini dipandang relevan dengan aspek perkembangan 

psikologi belajar modern yang lebih menganggap belajar sebagai proses perubahan 

tingkah laku peserta didik berkat adanya pengalaman. (8) Merupakan model 

pembelajaran yang dapat menekankan kepada pengembangan ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor siswa secara seimbang, sehingga proses pembelajaran melalui model 

ini dinilai lebih bermakna. (9) Banyak tersedia isu sosial di dalam kehidupan 

masyarakat sehingga sebetulnya model ini juga mudah diterapkan. 
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Kelemahan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yaitu: (1) Model ini agak 

sukar di dalam merencanakan pembelajarannya, sebab terbentur oleh kebiasaan siswa 

dalam belajar saat sebelumnya. (2) Kalau model ini diterapkan, seringkali sukar 

mengontrol aktivitas serta keberhasilan belajar siswa. (3) Membutuhkan waktu 

implementasi yang agak lama, sebab adanya perubahan dari metode pembelajaran 

sebelumnya yang tak menuntut keaktifan siswa. (4) Sukar untuk mengarahkan aspek 

argumentasi siswa di waktu awalnya, sebab tak semua siswa memiliki pengetahuan 

yang cukup baik sehingga tak tertutup kemungkinan terjadinya debat kusir. (5) Kalau 

kriteria keberhasilan belajar para siswa cenderung dominan ditentukan oleh 

kemampuannya menguasai materi/bahan ajar, maka besar kemungkinannya model 

pembelajaran ini akan sukar dioperasionalkan oleh guru. (6) Karena terkadang di dalam 

mengimplementasikannya membutuhkan waktu yang panjang, maka seringkali guru 

sukar menyesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. 

M. PENUTUP 

Dari apa yang sudah dijelaskan mengenai model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, karakteristik model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri adalah 

mempunyai sintakmatik, aspek sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak 

instruksional serta pengiring. 

Kedua, dibutuhkan wawasan serta pengetahuan yang cukup agar memiliki 

kemampuan menganalisis berbagai isu, baik oleh guru ataupun siswa. 

Ketiga, dibutuhkan kreativitas guru di dalam membuat perencanaan serta 

tindakan di dalam kelas. 

Keempat, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri mampu memotivasi para 

siswa untuk bersifat aktif berpendapat, berani untuk berdialog dan bersikap, serta mau 

menganalisis, mengajukan agumentasi, dan menghargai adanya perbedaan pendapat. 

Mengingat aspek kemanfaatannya, simulasi model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri ini bisa melatih siswa berpikir kritis, rasional, belajar berorganisasi, mau 

mengakui kelebihan orang lain jika ternyata dirinya kalah, dan mau menghargai orang 

lain walaupun dirinya yang menang. Karena itulah, simulasi pembelajaran seperti ini 

perlu dikembangkan untuk menuju warga negara yang baik, terlebih dalam bangsa 

Indonesia yang beragam. 
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BAB IV 

KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN 

YURISPRUDENSI INKUIRI PLUS UNTUK SISWA SD 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang modifikasi atau pengembangan terhadap 

model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri untuk siswa atau peserta didik level sekolah 

dasar (SD). Tujuan pembuatan tulisan ini adalah untuk: (1) Memahami deskripsi model 

Yurisprudensi Inkuiri melalui sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem 

pendukung, dampak instruksional, dan dampak pendukung. (2) Menganalisis secara 

kritis model Yurisprudensi Inkuiri. (3) Membuat rancangan modifikasi atau 

pengembangan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level 

SD. Penulis menyebut pengembangan model pembelajaran ini dengan nama model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus, yakni menambah sebuah sintaksnya dengan 

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat orang atau 

lebih. Artinya, hal penting dari pengembangan langkah-langkah model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri Plus ini adalah sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

kecil agar terjadi saling berargumentasi mempertahankan sikap masing-masing 

terhadap isu-isu sosial atau kenegaraan yang sedang dibahas. Mengingat aspek 

kemanfaatannya, simulasi model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus ini bisa 

melatih siswa SD berpikir kritis, rasional, belajar berorganisasi, mau mengakui 

kelebihan orang lain jika ternyata dirinya kalah, dan mau menghargai orang lain 

walaupun dirinya yang menang. Karena itulah, simulasi pembelajaran seperti ini perlu 

dikembangkan untuk menuju warga negara yang baik, terlebih dalam bangsa Indonesia 

yang beragam. 

B. PENDAHULUAN 

Model pembelajaran telaah Jurisprudential Inquiry atau Yurisprudensi Inkuiri 

muncul berdasarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa karakter masing-masing 

individu tidak sama sehingga nilai-nilai sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain. 

Karena itu dibutuhkan warga negara yang dapat berbicara secara baik. Warga negara 

yang demikian hendaknya dihasilkan dahulu oleh proses pendidikan (Yusrizal, 

2010:160-161). Jika hal ini bisa terjadi, setiap ada konflik sosial dapat teratasi dengan 
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baik, sebagaimana dianjurkan teori-teori sosial atau teori konflik seperti dari Robert 

Marthon. 

Hal itu berarti bahwa model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini dapat 

bermanfaat banyak untuk membiasakan peserta didik berpikir sistematis dalam 

menghadapi masalah sosial atau kasus-kasus. Karenanya, model simulasi ini sangat 

cocok untuk mengatasi masalah sosial. Model pembelajaran ini pun sangat penting 

untuk mengatur sikap peserta didik yang baik dalam menghadapi masalah sosial yang 

selalu muncul. Argumentasi-argumentasi yang logis, relevan dan solid dari model ini 

dapat melatih peserta didik untuk menghargai orang lain, walaupun bertentangan 

pendapat, atau dia harus bisa dan mau mengakui kelebihan orang lain. 

Mengingat karakteristik seperti di atas, model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri ini tampak relevan dengan pendidikan di Indonesia. Keberagaman dalam 

masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya menuntut 

setiap anggota masyarakat untuk hidup berdampingan dan saling menghargai 

keberadaan, baik dalam masalah yang berkaitan dengan intelektual maupun emosional. 

Perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap sebuah isu yang berkembang 

dipengaruhi antara lain oleh pendidikan atau cara berpikir. Perbedaan ini perlu disikapi 

secara baik oleh masing-masing anggota masyarakat tanpa harus memaksakan sikapnya 

kepada orang lain. 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini lebih relevan lagi mengingat 

bahwa anak-anak dan remaja tidak senantiasa toleran terhadap perbedaan. Siswa-siswa 

baru yang berbeda secara fisik, intelektual, etnis, rasial, ekonomis atau linguistik 

mungkin ditolak di kelas-kelas yang mempunyai kelompok-kelompok yang sebaya 

established (Woolfolk, 2009:130). Sementara dalam masyarakat demokratis terdapat 

beragam posisi dengan menghargai isu-isu dan kelompok yang mendukung posisi 

tersebut sehingga dituntut untuk mau dan mampu bernegosiasi. Sebuah kemajemukan 

merupakan hal penting dalam masyarakat bebas dan berimplikasi pada perbedaan 

dalam masyarakat dan sub-sub masyarakat yang saling menghargai satu dengan lainnya 

dan memperbesar komunikasi di antara mereka. Komunikasi yang baik bisa terjalin 

antara anggota masyarakat sehingga mampu mengambil sikap disertai argumentasi 

yang rasional serta logis, dan mampu pula mempertahankan konsistensi sikap yang 

akan diambil (Uno, 2008). 

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan dan merupakan suatu bidang 

profesi, memiliki peranan yang amat vital di dalam proses belajar mengajar untuk 
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membawa peserta didiknya kepada kedewasaan dalam arti yang lebih luas. Karena itu 

pembelajaran yang dijalankan oleh guru tidak akan pernah tenggelam atau digantikan 

oleh alat atau lainnya. Namun, perlu pula dicatat, zaman modern yang ditandai oleh 

kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sudah merambah 

semua sektor kehidupan. Produk iptek sudah menjadikan kehidupan manusia lebih 

praktis dan mudah, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dan diperoleh. Saat 

ini, produk iptek itu dengan mudah dapat segera diwujudkan, termasuk di dalam dunia 

pendidikan, sehingga produk teknologi sudah menjadi guru kedua bagi peserta didik. 

Selain itu, pendidikan yang sekadar menggunakan metode-metode lama, yang 

mana guru cuma menerangkan dan memberi tugas kepada peserta didik, yang membuat 

peserta didik menjadi bosan dan akhirnya proses belajar-mengajar menjadi tidak 

menarik, kurang relevan lagi. Fenomena lama itu akhirnya tidak bermanfaat bagi 

kemajuan di dalam dunia pendidikan. Karena itu perlu adanya model-model 

pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman untuk guru agar proses belajar mengajar 

lebih menarik, yang nantinya mampu membentuk peserta didiknya mempunyai sikap 

kedewasaan seperti yang diharapkan. 

Perlu pula diingat bahwa setiap anak memiliki sekumpulan talenta, kemampuan 

dan keterbatasan yang khas. Hal ini umumnya ada pada semua anak. Namun ada pula 

sebagian anak yang bisa disebut sebagai anak yang luar biasa, sebab keterampilan, 

kemampuan fisik, intelektual atau perilakunya yang berbeda dari yang lain (Woolfolk, 

2009:166). Karena itu seorang guru harus dapat mengembangkan sekumpulan talenta 

yang sudah dimiliki peserta didiknya. 

Berhadapan dengan semua itu, secara ideal, siswa sebagai anggota masyarakat 

dituntut memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan pandangan dan sikap pada 

sebuah isu sosial pendidikan yang berkembang di dalam masyarakat, yang dipengaruhi 

oleh dampak perkembangan iptek. Untuk kepentingan itu dibutuhkan sebuah model 

pembelajaran di dalam kelas yang mendidik dan melatih peserta didik untuk 

mempertahankan sikap dengan argumentasi yang cukup sehingga konsisten dalam 

mempertahankan pendapat dan sikapnya tersebut. Sekaitan dengan itulah dalam tulisan 

ini akan diulas tentang bagaimana model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dan 

aplikasinya. 

Tetapi, yang menjadi masalah, ada anggapan bahwa model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri ini dirancang untuk siswa SMP ke atas. Bahkan, dipandang lebih 

relevan untuk diterapkan kepada peserta didik SMA atau SMK yang sudah memiliki 
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perkembangan daya nalar yang lebih baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya. 

Namun demikian, ada pula anggapan bahwa bagi siswa yang kelasnya lebih rendah 

(sekolah dasar/SD), model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini harus dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadi perdebatan kritis yang seru. 

Perdebatan kritis pada awalnya sangat menakutkan bagi siswa SD, terutama bagi 

mereka yang pendiam. Untuk mengatasi hal ini, guru sebaiknya tidak melakukan 

perdebatan antara siswa dengan dirinya. Sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil dan saling berargumentasi mempertahankan sikap masing-masing 

terhadap isu-isu sosial dan kenegaraan yang sedang dibahas. Untuk itulah, melalui 

tulisan ini akan coba dirancang modifikasi atau dilakukan pengembangan terhadap 

model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level SD. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian di atas, muncul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam 

tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah deskripsi model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri dan aplikasinya? (2) Bagaimanakah analisis kritis, penerapan, kelebihan serta 

kekurangan model Yurisprudensi Inkuiri dalam pembelajaran? (3) Bagaimanakah 

rancangan modifikasi atau pengembangan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

untuk peserta didik level SD? 

Sekaitan dengan perumusan masalah itu, maka tujuan pembuatan tulisan ini 

adalah untuk: (1) Memahami deskripsi model Yurisprudensi Inkuiri melalui 

sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan 

dampak pendukung. (2) Menganalisis secara kritis model Yurisprudensi Inkuiri. (3) 

Membuat rancangan modifikasi atau pengembangan model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level SD. 

D. MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI INKUIRI 

1. Hakikat Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dipelopori oleh Donal Oliver dan 

James P. Shaver dari Harvard (Winataputra, 2001) yang didasari pada pemahaman 

bahwa setiap orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain, dengan nilai sosial 

saling berhadapan. Untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan 

pandangan, masyarakat dituntut untuk mampu berbicara dan bernegosiasi guna 

mencapai kesepakatan. 
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Pendidikan harus bisa menghasilkan individu yang mampu mengatasi konflik 

perbedaan dalam berbagai hal. Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini 

membantu siswa untuk belajar berpikir sistematis tentang isu-isu sosial, mambantu 

siswa berpartisipasi dalam mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial dengan argumentasi 

yang logis, relevan dan valid. Siswa juga dituntut dapat menerima atau menghargai 

sikap orang lain yang mungkin berbeda dan bertentangan dengan sikapnya 

(Pamungkas, 2013). 

Sebelum mengambil sikap, idealnya, peserta didik harus memiliki pengetahuan di 

bidang sejarah, sosiologi, ekonomi dan politik. Sehingga bidang kajian yang tepat 

untuk model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini adalah konflik antargolongan 

ekonomi, sosial, pendidikan, kesejahteraan dan keamanan nasional. Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) adalah contoh mata pelajaran yang tepat untuk mengoperasionalkan model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini. 

Pada awalnya pembelajaran inkuiri banyak diterapkan dalam ilmu-ilmu alam 

(natural science), kemudian para ahli pendidikan ilmu sosial berusaha mengadopsinya 

sehingga muncullah pembelajaran inkuiri sosial. Menurut Bruce Joyce, dkk. (1972), 

inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (social family) 

subkelompok konsep masyarakat (concept of society). Subkelompok ini didasarkan 

pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota 

masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan 

masyarakat. Karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana 

caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui 

pengalaman itulah setiap individu akan bisa membangun pengetahuan yang berguna 

bagi diri dan masyarakatnya. 

Ada tiga karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial, yaitu: (1) adanya 

aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong 

terciptanya diskusi kelas; (2) adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri; 

dan (3) penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. 

Menurut Donal Oliver dan James P. Shaver (dalam Wena, 2009:71), model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri mengajari siswa untuk menganalisis dan berpikir 

secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Artinya, 

model ini mengajarkan siswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu sosial. Hitchcock 

(dalam Slavin, 1994:258) mengatakan bahwa “one key objective of schooling is 
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enhancing students abilities to think critically, to make rational decisions about what to 

believe.” Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berpikir kritis, untuk membuat keputusan yang rasional tentang apa yang 

harus dipercaya. Allyn dan Bacon (2009:243) menjelaskan bahwa strategi-strategi 

pembelajaran inkuiri menggunakan proses-proses dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan memecahkan masalah-masalah berdasarkan pada pengujian logis atas 

fakta-fakta dan observasi-observasi untuk mengajarkan konten dan membantu siswa 

berpikir secara analitis. Pembelajaran inkuiri dimulai dengan memberi siswa masalah-

masalah yang berhubungan dengan konten yang nantinya menjadi fokus untuk 

aktivitas-aktivitas penelitian kelas. Dalam menyelesaikan masalah, siswa menghasilkan 

hipotesis atau solusi tentatif untuk masalah tersebut, mengumpulkan data yang relevan 

dengan hipotesis yang telah dibuat, dan mengevaluasi data tersebut untuk sampai 

kepada kesimpulan. Melalui pembelajaran inkuiri, siswa mempelajari konten yang 

berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus strategi-strategi untuk memecahkan 

masalah-masalah di masa yang akan datang. 

Hamzah B. Uno (2008:31) mengemukakan bahwa “strategi pembelajaran inkuiri 

jurisprudensial membantu siswa untuk belajar berpikir secara sistematis tentang isu-isu 

kontemporer yang sedang terjadi dalam masyarakat”. Dengan memberikan mereka 

cara-cara menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, strategi pembelajaran ini 

membantu siswa untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial. 

Selain itu, pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri melatih siswa untuk peka terhadap 

permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan tersebut, serta 

mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Strategi ini 

juga dapat mengajarkan siswa untuk bisa menerima atau menghargai sikap orang lain 

terhadap suatu masalah yang mungkin bertentangan dengan sikap yang ada pada 

dirinya. Atau sebaliknya, ia bahkan menerima dan mengakui kebenaran sikap orang 

lain yang diambil terhadap suatu isu sosial tertentu. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

adalah model pembelajaran yang mengajari siswa untuk menganalisis dan berpikir 

secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat serta 

mampu memecahkan masalah kompleks dan kontroversial di dalam konteks aturan 

sosial yang produktif. Penerapan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri lebih 

cocok diterapkan pada siswa SMP, SMA atau SMK yang sudah memiliki 

perkembangan daya nalar yang lebih baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya. 

Pelaksanaan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri hendaknya diterapkan pada 



Kajian Pengembangan Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus Untuk Siswa SD   59 

materi-materi yang relevan dan aktual, atau kasus-kasus yang masih hangat terjadi. 

Namun demikian pada materi sejarah yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah 

juga dapat diterapkan. Hanya saja, pada dasarnya tidak semua materi cocok 

dilakukan Yurisprudensi Inkuiri, karena setiap model pembelajaran pasti ada 

kelemahan dan kelebihannya. 

Namun demikian, James A. Banks (1985) berpendapat bahwa pembelajaran 

melalui model inkuiri sosial ini dapat dilakukan sejak siswa berada pada jenjang 

sekolah dasar, hanya penekanannya tidak pada langkah-langkah inkuiri melainkan lebih 

kepada memperkenalkan fakta, konsep dan generalisasi. Hal ini dikembangkan melalui 

strategi bertanya, siswa dikondisikan untuk bertanya, sehingga kemampuan berpikir 

kritis sudah mulai dikembangkan sejak pendidikan dasar. Dengan demikian, melalui 

pembelajaran inkuiri sosial ini, peserta didik sudah dilatih sejak dini untuk menjadi 

seorang ilmuwan. 

Terkait orientasinya, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini 

diperuntukkan sebagai model pembelajaran yang membantu peserta didik agar mampu 

berpikir secara sistematis tentang asal-usul di masyarakat, khususnya di lingkungan 

pendidikan. Terkait kegunaannya, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini bisa 

bermanfaat untuk melatih agar peserta didik peka terhadap permasalahan-permasalahan 

sosial, sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Di 

samping itu, model ini juga bermanfaat untuk melatih peserta didik agar dapat 

menerima dan menghargai sikap orang lain, walaupun bertentangan dengan dirinya 

(Yusrizal, 2010:161). 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini memudahkan guru mengadakan 

penilaian proses yang menyangkut kognitif, misalnya bobot argumentasinya. 

Menyangkut afektif, misalnya sikap moral dalam bersimulasi serta etika dalam 

bersimulasi. Menyangkut psikomotor, misalnya keterampilan dalam bersimulasi 

dengan gerakan atau pembicaraan. 

2. Sintaks Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Model telaah Yurisprudensi Inkuiri ini memiliki enam tahap di dalam proses 

pembelajaran (Joyce, dkk., 1986), yaitu: 

a. Pengenalan terhadap kasus: (a) guru memperkenalkan kasus kepada siswa atau isu 

terbaru dengan bercerita, memutar film atau mengembangkan kejadian hangat yang 
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terjadi dalam masyarakat; (b) guru mengkaji ulang data yang menggambarkan 

kasus. 

b. Mengidentifikasi kasus: siswa mensintesis fakta ke dalam isu yang dihadapi, 

mengaitkan dengan isu umum, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. 

c. Menetapkan posisi: siswa diminta untuk mengambil posisi mengenai isu tersebut 

dan menyatakan sikap menerima atau menolak. 

d. Mengeksplorasi contoh dan argumentasi terhadap sikap: (a) siswa diminta lebih 

mendalam sikapnya dengan memberikan argumentasi logis dan rasional; (b) guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan konfrontatif terhadap sikap siswa; (c) siswa 

diuji konsistensinya dalam mempertahankan sikap dengan argumentasi. 

e. Menguji posisi: jika argumen kuat, logis dan rasional, maka siswa akan 

mempertahankan sikapnya (konsisten); dan posisi siswa dapat berubah 

(inkonsisten) jika argumen tidak kuat. 

f. Menguji asumsi: guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk 

mendukung sikap tersebut bersifat logis, relevan atau valid. 

Umumnya kunci utama keberhasilan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

ini adalah melalui metode dialog Socrates (debat konfrontatif). Sementara itu menurut 

Made Wena (2009:132), langkah-langkah atau fase-fase yang harus dilakukan dalam 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri meliputi: (1) orientasi terhadap kasus, (2) 

mengidentifikasi isu, (3) pengambilan posisi/sikap, (4) menggali argumentasi untuk 

mendukung posisi/sikap yang telah diambil, (5) memperjelas ulang dan memperkuat 

posisi/sikap, dan (6) menguji asumsi tentang fakta, definisi dan konsekuensi. 

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Orientasi Kasus/Permasalahan 

Pada tahap ini guru mengajukan kasus dengan membacakan kasus yang terjadi, 

atau memperlihatkan film/video kasus, atau mendiskusikan suatu kasus yang sedang 

hangat di masyarakat atau kasus di sekolah. Langkah berikutnya adalah meninjau fakta-

fakta dengan jalan melakukan analisis, siapa yang terlibat, mengapa bisa terjadi, dan 

sebagainya. 

Guru memperkenalkan kepada siswa tentang materi-materi kasus dengan cara 

membaca berita, menonton film yang menggambarkan konflik nilai, atau 
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mendiskusikan kejadian-kejadian hangat dalam kehidupan sekitar, kehidupan sekolah 

atau suatu komunitas masyarakat. Langkah kedua yang termasuk ke dalam tahap 

orientasi adalah mengkaji ulang fakta-fakta dengan menggambarkan peristiwa dalam 

kasus, menganalisis siapa yang melakukan apa dan mengapa terjadi seperti demikian. 

b. Identifikasi Isu 

Pada tahap ini siswa dibimbing untuk mensintesis fakta-fakta yang ada ke dalam 

sebuah isu yang sedang dibahas, kaitannya dengan kebijakan publik, dan munculnya 

kontroversi di masyarakat, dan sebagainya, karakteristik nilai-nilai yang terkait (seperti 

kemerdekaan berbicara, perlindungan terhadap kesejahteraan umum, otonomi 

daerah/lokal, atau kesamaan memperoleh kesempatan), melakukan identifikasi konflik 

terhadap nilai-nilai yang ada. Dalam tahap ini siswa belum diminta untuk menentukan 

pendapatnya terhadap kasus yang dibahas. 

Siswa mensintesis fakta, mengkaitkannya dengan isu-isu umum dan 

mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut (misalnya isu tersebut 

berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, otonomi daerah, persamaan hak 

dan lain-lain). Dalam tahap satu dan dua ini, siswa belum diminta untuk 

mengekspresikan pendapat atau sikapnya terhadap kasus tersebut. 

c. Penetapan Posisi/Pendapat 

Dalam tahap ini siswa mengartikulasikan/mengambil posisi terhadap kasus yang 

ada. Siswa menyatakan posisinya terkait dengan nilai sosial atau konsekuensi dari 

keputusannya. 

Siswa diminta untuk mengambil posisi (sikap/pendapat) terhadap isu tersebut dan 

menyatakan sikapnya. Misalnya dalam kasus pembayaran uang sekolah, siswa 

menyatakan sikapnya bahwa seharusnya pemerintah tidak menentukan besarnya biaya 

sekolah yang harus diberlakukan untuk setiap sekolah karena hal itu melanggar hak 

otonomi sekolah. 

d. Menyelidiki Cara Berpendirian dan Pola Argumentasi 

Menetapkan keputusan pada bagian mana yang terjadi pelanggaran nilai-nilai 

secara faktual. Ajukan bukti-bukti yang diinginkan/tidak diinginkan (mendukung/tidak 

mendukung) sebagai konsekuensi dari pandangan/pendapat yang diajukan. Berikan 

klarifikasi terhadap nilai-nilai konflik dengan menggunakan analogi. Menetapkan 
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prioritas dari satu nilai (keputusan) di antara keputusan/nilai-nilai lainnya dan 

mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari nilai/keputusan lainnya. 

e. Memperbaiki dan Mengkualifikasi Posisi secara Jelas 

Siswa menyatakan posisinya dan alasannya terhadap masalah, dan menguji 

sejumlah situasi/kondisi yang mirip terhadap permasalahannya. Siswa mengkualifikasi 

(terhadap standar) posisinya. Sikap (posisi/pendapat) siswa digali lebih dalam. 

Sikap (posisi) yang telah diambil siswa mungkin konsisten (tetap bertahan) atau 

berubah (tidak konsisten), tergantung dari hasil atau argumentasi yang terjadi pada 

tahap keempat. Jika argumen siswa kuat, mungkin konsisten. Jika tidak, mungkin siswa 

mengubah sikapnya (posisinya). 

f. Melakukan Pengujian Asumsi-asumsi terhadap Posisi/Pendapat 

Siswa melakukan identifikasi asumsi-asumsi faktual dan melihat relevansinya, 

serta menentukan konsekuensi yang diperkirakan dan melakukan pengujian validitas 

faktualnya. Pengujian asumsi faktual mendasari sikap yang diambil siswa. Dalam tahap 

ini guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk mendukung 

pernyataan sikap tersebut relevan dan sah (valid). 

Jadi, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri melatih siswa untuk peka 

terhadap permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan 

tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan 

valid. Model ini juga dapat mengajarkan siswa untuk bisa menerima atau menghargai 

sikap orang lain terhadap suatu masalah yang mungkin bertentangan dengan sikap yang 

ada pada dirinya. Atau sebaliknya, ia bahkan menerima dan mengakui kebenaran sikap 

orang lain yang diambil terhadap suatu isu sosial. 

Meskipun eksplorasi dialog sikap konfrontatif siswa adalah jantung dari model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri, tetapi beberapa kegiatan lainnya sangat penting. 

Misalnya, membantu para siswa merumuskan sikap mereka, akhirnya membela dan 

membantu mereka merevisi posisi mereka setelah argumentasi tersebut. 

3. Sistem Sosial dalam Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Kerangka kerja Yurisprudensi Inkuiri ini dibangun dengan asumsi akan ada 

dialog hangat dan lebih demokratis dengan adanya pandangan kritis masing-masing 

siswa dan pemikiran yang setara dan juga subjek yang sama. Iklim sosial akan terjadi 
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untuk analisis kritis terhadap nilai yang hanya mungkin terbuka. Di sinilah peran guru 

untuk menekankan jalannya dialog dengan enam operasional yang memainkan peran 

memimpin dan bertanggung jawab menjadikan debat solid dan isu dieksplorasi secara 

baik. 

Struktur dalam model ini berkisar dari tinggi ke rendah. Guru sebagai inisiator 

fase bisa bergerak dari fase ke fase, dan hal itu bagaimanapun tergantung pada 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas. Setelah experience dengan model, siswa 

harus mampu melaksanakan proses tanpa bantuan, sehingga mendapatkan kontrol yang 

maksimum dari proses iklim sosial yang kuat dan konfrontatif. 

4. Prinsip Reaksi dalam Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Guru menjamin iklim intelektual dalam diskusi sehingga semua pandangan yang 

diungkapkan siswa dihormati oleh siswa lain. Guru memelihara kekuatan intelektual 

dalam debat secara kontinyu yang menekankan pada enam langkah kerangka 

Yurisprudensi Inkuiri. 

Jadi, guru perlu mempertahankan iklim intelektual yang kuat di mana semua 

pandangan dihormati; menghindari evaluasi langsung terhadap pendapat siswa; melihat 

bahwa isu-isu yang diangkat benar-benar dieksplorasi; menjamin substansi berpikir 

para siswa yang sesuai dengan pertanyaan yang ada, konsisten, spesifisitas, kejelasan 

definisi, serta kontinuitas. 

5. Sistem Pendukung dalam Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Sistem pendukung model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri diperlukan dalam 

dua jenis berikut. Pertama, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi informasi yang 

difokuskan pada situasi masalah. Kedua, guru mengkondisikan siswa belajar nilai dan 

memiliki identifikasi etika dan posisi hukum yang dapat dibawa untuk mendukung 

kegiatan dialog dalam diskusi. 

Bahan utama untuk mendukung model ini adalah dokumen sumber yang 

berfokus pada situasi masalah. Ada beberapa bahan kasus dipublikasikan, namun relatif 

mudah untuk mengembangkan bahan kasus sendiri. Fitur distiquishing dari pendekatan 

ini adalah kasus-kasus yang nyata atau hipotetis situations. 

Kasus kontroversial menggambarkan situasi tertentu yang memiliki etika yang 

saling bertentangan, misalnya kasus hukum, faktual, atau suatu situasi sejarah atau 
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hukum klasik. Umumnya, setiap halaman surat kabar harian berisi tiga atau empat 

berita yang baik secara eksplisit maupun implisit menyajikan pertanyaan-pertanyaan 

kebijakan publik penting. Biasanya, beberapa fakta atau situasi disajikan, tetapi situasi 

asli yang memicu kontroversi ini tidak dijelaskan secara rinci. 

6. Dampak Instruksional dan Pengiring Model Pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dirancang untuk mengajarkan siswa 

secara langsung berkomitmen terhadap peranan orang lain dan kemampuan untuk 

berdialog. Secara tidak langsung, model pembelajaran ini mempunyai kemampuan 

menganalisis isu-isu sosial, menghargai pluralisme, memahami fakta-fakta masalah 

sosial, kemampuan berpartisipasi serta kesediaan melakukan tindakan sosial. 

Peran guru selama pembelajaran ini sangatlah penting. Siswa sebagai peneliti 

juga mendiskusikan dan berdebat, guru pun harus mendorong siswa untuk melibatkan 

diri ke satu sisi masalah ini, tetapi akan mendukung jika mereka berubah pikiran ketika 

dihadapkan dengan bukti baru, dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan 

sudut pandang lain. Pada setiap saat, guru harus tetap netral terhadap masalah ini, 

mendorong diferensiasi posisi, dan mempromosikan sintesis dari posisi berbeda yang 

disajikan di depan kelas. 

7. Analisis Kritis untuk Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini menuntut guru agar kreatif dan 

inovatif terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat dan mengaitkannya ke dalam 

proses belajar dan pembelajaran. Seorang guru harus menggali wawasan yang cukup 

dan mengambil posisi terlebih dahulu dengan argumentasi yang cukup. Pada saat di 

kelas, siswa akan mudah memberikan pertanyaan konfrontatif begitu masalah telah 

ditetapkan. 

Seorang guru harus mempersiapkan pertanyaan konfrontatif sesuai dengan isu 

yang akan didialogkan di dalam kelas sehingga dialog terjadi secara alami dan tidak 

terkesan kaku. Strategi belajar ini menuntut dialog interaktif antara guru dengan siswa 

untuk mengeksplorasi ranah publik yang kontroversi sehingga dimungkinkan terjadi 

dialog hangat yang bisa saja mengarah ke debat kusir. Di sinilah peran guru dituntut 

untuk mengembangkan iklim intelektual dalam debat, tujuannya untuk mengubah 

model pembelajaran dari ceramah yang tidak menuntut keaktifan siswa ke model 
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Yurisprudensi Inkuiri yang menuntut siswa aktif. Model ini akan menyulitkan guru 

pada awalnya karena tidak biasa dalam menyusun persiapan dan tindakan di dalam 

kelas. Siswa juga sulit mengutarakan pendapat pada awalnya dan akan menjadi 

kebiasaan berpendapat jika diterapkan setiap kali berkembang isu hangat di dalam 

proses belajar. 

8. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Kelebihan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yaitu: (1) Memotivasi 

siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga mudah menentukan sikap dan 

menyimpulkan dengan dasar yang jelas. (2) Memotivasi siswa untuk berdebat secara 

aktif dan memberikan argumen logis atau rasional. (3) Mengembangkan keterbukaan 

dan menghargai perbedaan pendapat. (4) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan 

siswa. (5) Banyak isu sosial dalam masyarakat sehingga model ini mudah diterapkan. 

(6) Merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui 

model ini dianggap lebih bermakna. (7) Model ini dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. (8) Model ini dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. (9) Model ini dapat 

melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang artinya 

siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang 

lemah dalam belajar. 

Kelemahan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yaitu: (1) Membutuhkan 

implementasi yang cukup lama karena perubahan metode pembelajaran sebelumnya 

yang tidak menuntut keaktifan siswa. (2) Terkadang dalam mengimplementasikannya, 

memerlukan waktu yang panjang sehingga seringkali guru sulit menyesuaikan dengan 

waktu yang telah ditentukan. (3) Sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa pada 

awalnya karena tidak semua siswa mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak 

menutup kemungkinan terjadi debat kusir. (4) Jika model ini diterapkan, seringkali sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. (5) Model ini sulit dalam merencanakan 

pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. (6) Selama 

kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi 

pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh guru. 
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E. PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI 

     INKUIRI PLUS 

1. Langkah-langkah Asli Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri 

Di bagian sebelumnya sudah disebutkan bahwa model Yurisprudensi Inkuiri ini 

memiliki enam tahap di dalam proses pembelajaran (Joyce, dkk., 1986), yaitu: 

a. Pengenalan terhadap kasus: (a) guru memperkenalkan kasus kepada siswa atau isu 

terbaru dengan bercerita, memutar film atau mengembangkan kejadian hangat yang 

terjadi dalam masyarakat; (b) guru mengkaji ulang data yang menggambarkan 

kasus. 

b. Mengidentifikasi kasus: siswa mensintesis fakta ke dalam isu yang dihadapi, 

mengaitkan dengan isu umum, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. 

c. Menetapkan posisi: siswa diminta untuk mengambil posisi mengenai isu tersebut 

dan menyatakan sikap menerima atau menolak. 

d. Mengeksplorasi contoh dan argumentasi terhadap sikap: (a) siswa diminta lebih 

mendalam sikapnya dengan memberikan argumentasi logis dan rasional; (b) guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan konfrontatif terhadap sikap siswa; (c) siswa 

diuji konsistensinya dalam mempertahankan sikap dengan argumentasi. 

e. Menguji posisi: jika argumen kuat, logis dan rasional, maka siswa akan 

mempertahankan sikapnya (konsisten); dan posisi siswa dapat berubah 

(inkonsisten) jika argumen tidak kuat. 

f. Menguji asumsi: guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk 

mendukung sikap tersebut bersifat logis, relevan atau valid. 

Sementara itu menurut Made Wena (2009:132), langkah-langkah atau fase-fase 

yang harus dilakukan dalam pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri juga meliputi 6 

langkah: (1) orientasi terhadap kasus, (2) mengidentifikasi isu, (3) pengambilan 

posisi/sikap, (4) menggali argumentasi untuk mendukung posisi/sikap yang telah 

diambil, (5) memperjelas ulang dan memperkuat posisi/sikap, dan (6) menguji asumsi 

tentang fakta, definisi dan konsekuensi. 

Di sisi lain, menurut Donal Oliver dan James P. Shaver (dalam Yusrizal, 

2010:161), langkah-langkah pembelajaran dengan telaah Yurisprudensi Inkuiri ialah: 

a. Berorientasi pada kasus yang akan dipecahkan dan dengan demikian guru 

menjelaskan kepada siswa tentang apa yang akan diperdebatkan. 
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b. Siswa mensimulasikan pada fakta tentang maksudnya apa saja kira-kira masalah 

sosial di seputar dunia pendidikan yang perlu diangkat. 

c. Siswa diminta untuk berpendapat, misalnya bagaimana pendapat siswa seharusnya 

atau bagaimana siswa dalam bersikap. Guru menggali sikap siswa yang 

kontradiksi, maksudnya yang menyebabkan terjadinya konflik pendapat itu apa. Di 

sini, atas bimbingan guru, siswa mengajukan argumentasi dan alasan rasionalnya. 

d. Tahap penentuan ulang akan sikap siswa: tetap bertahan dengan pendapatnya atau 

berubah mengikuti lawan debatnya, sehingga akan terjadi perubahan sikap atas 

kesadaran sendiri tanpa paksaan. 

e. Diskusi: apakah argumentasi tersebut terlepas atau tidak untuk menguji asumsi 

tentang fakta, definisi dan konsekuensinya. 

2. Pengembangan Langkah-langkah Model Pembelajaran Yurisprudensi 

    Inkuiri Plus 

Setiap model pembelajaran mempunyai kelemahan dan keunggulannya, begitu 

juga dengan Yurisprudensi Inkuiri tersebut. Selain sudah dipaparkan secara luas 

tentang kelemahan dan keunggulan Yurisprudensi Inkuiri pada bagian sebelumnya, 

maka penulis di sini secara singkat mengemukakan kekurangan dan kelebihan 

Yurisprudensi Inkuiri tersebut, yakni: 

 Keunggulan telaah Yurisprudensi Inkuiri menurut Yusrizal (2010:165): (a) Bisa 

melatih siswa berpikir kritis, rasional, belajar berorganisasi, mau mengakui 

kelebihan orang lain jika ternyata dirinya kalah. (b) Mau menghargai orang lain 

walaupun dirinya menang. 

 Kelemahan Yurisprudensi Inkuiri jika mengacu pada pendapat Made Wena 

(2012:76) yaitu: (a) Model pembelajaran ini kurang berhasil jika diterapkan di 

kelas rendah. (b) Berdasarkan beberapa kajian literatur, model telaah Yurisprudensi 

Inkuiri ini di Indonesia masih sangat jarang diujicobakan atau mungkin belum 

pernah dilakukan. 

Dari keunggulan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri di atas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model ini dapat melatih siswa berpikir kritis, rasional, 

dan mau menghargai orang lain. Tetapi kelemahannya adalah kurang efektif apabila 

diterapkan di kelas rendah. Kelas rendah yang dimaksud di sini adalah peserta didik 

level SD. Bisa dimaklumi ada anggapan bahwa model pembelajaran Yurisprudensi 
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Inkuiri ini dirancang untuk siswa SMP ke atas. Bahkan, dipandang lebih relevan untuk 

diterapkan kepada peserta didik SMA atau SMK yang sudah memiliki perkembangan 

daya nalar yang lebih baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya. 

Persoalannya, bagaimana caranya agar dapat juga menerapkan keunggulan model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yang bisa melatih siswa SD berpikir kritis, 

rasional, dan mau menghargai orang lain? Di sinilah ada sebuah tantangan untuk 

membuat rancangan inovasi atau pengembangan terhadap model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri, terutama dalam memodifikasi langkah-langkah pembelajaran 

(sintaks) asli model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri menjadi relevan juga 

diterapkan kepada peserta didik level SD. Karena itu, bisa dipahami pula muncul 

sebuah anggapan bahwa bagi siswa yang kelasnya lebih rendah (SD), model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan terjadi perdebatan kritis yang seru. Namun permasalahannya, 

perdebatan kritis pada awalnya sangat menakutkan bagi siswa SD, terutama bagi 

mereka yang pendiam. Untuk mengatasi hal ini, guru sebaiknya tidak melakukan 

perdebatan antara siswa dengan dirinya. Sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil dan mereka dikondisikan saling berargumentasi mempertahankan sikap 

masing-masing terhadap isu-isu sosial yang sedang dibahas. Untuk itulah, melalui 

tulisan ini akan coba dirancang modifikasi atau dikembangkan model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level SD. 

Mengingat tantangan untuk membuat rancangan inovasi atau pengembangan 

terhadap model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level SD itulah, 

dan dengan mengacu kepada langkah-langkah pembelajaran (sintaks) asli model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri, maka penulis mengembangkan langkah-langkah 

model pembelajaran tersebut menjadi tujuh buah sintaks sederhana seperti berikut ini: 

a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat 

orang atau lebih. 

b. Guru mengemukakan kasus/permasalahan (misalnya yang melibatkan lembaga dan 

organisasi pemerintahan pusat dalam pembelajaran PKn). 

c. Guru meminta siswa untuk berpendapat tentang kasus yang ada bersama dengan 

kelompoknya. 

d. Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ke depan 

kelas. 
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e. Guru meminta tanggapan dari kelompok lain apakah setuju atau tidak terhadap 

kelompok yang maju dan memberikan alasannya. 

f. Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi tentang kasus yang dibahas. 

g. Guru menentukan ulang atas sikap siswa, tetap bertahan dengan pendapatnya atau 

berubah mengikuti kelompok yang maju. 

3. Argumentasi Pengembangan Langkah-langkah Model Pembelajaran 

    Yurisprudensi Inkuiri Plus 

Hal yang penting dari pengembangan langkah-langkah model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri di atas adalah sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa kelompok 

kecil agar terjadi saling berargumentasi mempertahankan sikap masing-masing 

terhadap isu-isu sosial atau kenegaraan yang sedang dibahas. 

Jika peserta didik SMP, SMA atau SMK, biasanya mereka sudah memiliki 

perkembangan daya nalar yang lebih baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya, 

sehingga mereka mampu berdebat dan bersikap lebih kuat. Karenanya, dalam 

menjalankan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri kepada peserta didik SMP, 

SMA atau SMK, biasanya dibagi – atau tepatnya terbagi secara alami – berdasarkan 

pendapat yang pro, kontra, dan netral saja. 

Sementara itu perdebatan kritis pada awalnya sangat menakutkan bagi siswa SD, 

terutama bagi mereka yang pendiam. Karena itulah, guru perlu berinisiatif terlebih 

dahulu membagi para siswa SD ke dalam beberapa kelompok kecil agar mereka lebih 

intensif berargumentasi dalam masing-masing kelompoknya. Dengan demikian, penulis 

menamakan pengembangan model pembelajaran ini menjadi model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri Plus (menambah sebuah sintaksnya dengan membagi siswa ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat orang atau lebih). 

Pada hakikatnya, pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri adalah model pembelajaran 

yang mengajari siswa untuk menganalisis dan berpikir secara sistematis dan kritis 

terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat serta mampu memecahkan masalah 

kompleks dan kontroversial di dalam konteks aturan sosial yang produktif. Karenanya, 

penerapan model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri lebih cocok diterapkan pada 

siswa SMP, SMA atau SMK yang sudah memiliki perkembangan daya nalar yang lebih 

baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya (SD). Sementara itu siswa SD 

dengan perkembangan daya nalar yang belum sebaik siswa SMP, SMA atau SMK, 
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akan sulit diajak untuk menganalisis dan berpikir secara sistematis dan kritis terhadap 

isu-isu yang sedang hangat di masyarakat serta mampu memecahkan masalah 

kompleks dan kontroversial di dalam konteks aturan sosial yang produktif. Siswa SD 

lebih cenderung memiliki perkembangan intelektual pada tahap operasional kongkrit, 

yakni pada usia 7-11 atau 12 tahun (Jean Piaget dalam Pebriyenni, 2009:2). Karena 

itulah, bisa dipahami jika James A. Banks (1985) berpendapat bahwa pembelajaran 

melalui model inkuiri ini dapat saja dilakukan sejak siswa berada pada jenjang SD, 

tetapi penekanannya tidak pada langkah-langkah inkuiri melainkan lebih kepada 

memperkenalkan fakta, konsep dan generalisasi. Hal ini dikembangkan melalui strategi 

bertanya, siswa dikondisikan untuk bertanya, sehingga kemampuan berpikir kritis 

sudah mulai dikembangkan sejak pendidikan dasar. Dengan demikian, melalui 

pembelajaran inkuiri ini, peserta didik sudah dilatih sejak dini untuk menjadi seorang 

ilmuwan. 

4. Landasan Filosofis dan Teoritis Pengembangan Langkah-langkah Model 

    Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus 

Ada sejumlah landasan filosofis dan teoritis dalam rangka pengembangan 

langkah-langkah model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus tersebut, yaitu: 

a. Psikologi Kognitif 

Teori belajar utama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) teori-teori  

behaviorisme atau teori-teori asosiasi (behaviorist or association theories) yang 

berkaitan dengan berbagai aspek dorongan-jawaban dan penguatan, dan (2) teori-teori 

kognitif-lapangan (cognitive-field theories) yang memandang pembelajar dalam 

kaitannya dengan lingkungan secara keseluruhan (Ornstein & Hunkins, 1988:84). 

Ini merupakan satu prinsip utama teori lapangan bahwa belajar merupakan 

restrukturisasi dan integrasi keseluruhan suasana lapangan yang menghasilkan 

pemahaman. Ide ini mengarah pada peranan persepsi dalam belajar, yang menurut 

penyokong teori ini, kita melihat benda-benda tersusun dan terstruktur secara suatu 

kesatuan, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah dari benda itu. Jadi, 

menurut teori ini, belajar bukan proses pembentukan unit-unit yang kecil dan sederhana 

untuk membentuk satu kesatuan yang kompleks. Ahli psikologi lapangan menganggap 

bahwa suatu keseluruhan lebih berarti dari kumpulan bagian-bagiannya (gestalt). Posisi 
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ini bertentangan dengan teori asosiasi yang menyatakan bahwa bagian-bagian lebih 

utama dari keseluruhan. 

Teori kognitif-lapangan disebut demikian karena teori ini menjadikan properti, 

struktur lapangan, lingkungan, atau setting tempat tingkah laku muncul sebagai 

petunjuk dalam “membaca” situasi lapangan bagi pemecahan masalah. Prinsip utama 

teori ini adalah pengalaman atau rangsangan tidak terjadi secara tersusun atau 

terstruktur. Manusia, dengan demikian, tidak merespons suatu rangsangan yang 

terpisah-pisah, tetapi pada suatu pola atau konfigurasi rangsangan. Jadi, manusia tidak 

bereaksi pada rangsangan secara sendiri-sendiri terlepas dari yang lainnya, tetapi pada 

rangsangan yang terdapat pada suatu setting; bukan terhadap bagian-bagian secara 

terpisah-pisah dari suatu pola rangsangan, tetapi pada suatu pola secara keseluruhan 

(Kolesnik, 1970:202-03). Dengan perkataan lain, tingkah laku manusia tidak dapat 

dipahami tanpa memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya. 

Implikasi teori lapangan pada kurikulum, antara lain, materi disusun secara 

organisasi psikologis oleh guru dan materi itu bergerak dari yang sederhana menuju 

yang lebih kompleks, terutama kalau materi itu telah tersusun secara kumulatif. Selain 

itu, materi yang disusun secara psikologis dapat pula berarti materi didasarkan pada, 

atau dimulai dengan, suatu masalah yang sesuai dengan perhatian dan keinginan siswa. 

Susunan atau organisasi materi lebih fleksibel dari susunan materi berdasarkan logika 

yang disusun secara ketat. 

Masa usia SD merupakan masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 

enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun. Karakteristik 

utama siswa SD adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam 

banyak segi dan bidang, di antaranya kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

Menurut Thornburg (dalam Pebriyenni, 2009:1), “Anak SD merupakan individu 

yang sedang berkembang, dan hal ini barangkali tidak perlu diragukan lagi 

kebenarannya”. Setiap siswa SD sedang berada dalam perubahan fisik maupun mental 

ke arah yang lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi tingkah laku sosial 

pun meningkat. 

Siswa SD mengembangkan rasa percaya dirinya terhadap kemampuan dan 

pencapaian yang baik dan relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan 

antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih, namun 

perasaan akan kegagalan dapat memaksa mereka berperasaan negatif terhadap dirinya 

sendiri, sehingga menghambat mereka dalam belajar. Jean Piaget (dalam Pebriyenni, 
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2009:2) mengidentifikasikan tahapan-tahapan perkembangan intelektual yang dilalui 

anak, yaitu: (1) Tahap sensorik motor usia 0-2 tahun; (2) Tahap operasional usia 2-6 

tahun; (3) Tahap operasional kongkrit usia 7-11 atau 12 tahun; (4) Tahap operasional 

formal usia 11 atau 12 tahun ke atas. 

Dapat dikatakan bahwa siswa SD berada pada tahap operasional kongkrit. Pada 

tahap ini, anak mengembangkan pemikiran logis, masih sangat terikat pada fakta-fakta 

perceptual; artinya, anak mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada objek-objek 

kongkrit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakteristik sendiri, di 

mana dalam proses berpikirnya, mereka belum dapat dipisahkan dari dunia kongkrit 

atau hal-hal yang faktual. 

Hal itu seperti dikatakan Darmodjo (dalam Pebriyenni, 2009:3), bahwa anak usia 

SD adalah “Anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, 

emosional maupun pertumbuhan badaniyah, di mana kecepatan pertumbuhan anak 

pada masing-masing aspek tersebut tidak sama, sehingga terjadi berbagai variasi 

tingkat pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut”. Hal ini suatu faktor yang 

menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak SD, walaupun mereka 

dalam usia yang sama. 

b. Pembelajaran Kooperatif 

Artzt dan Newman (dalam Nur Asma, 2009:2) mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif adalah suatu pendekatan yang mencakup kelompok kecil dari siswa yang 

bekerjasama sebagai suatu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas, 

atau menyelesaikan suatu tujuan bersama. 

Adapun definisi pembelajaran kooperatif menurut Davitson dan Kroll (dalam Nur 

Asma, 2008:2) adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar siswa dalam 

kelompok kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk 

memecahkan masalah yang ada dalam tugas mereka. 

Cooper dan Heinich (dalam Nur Asma, 2008:2) menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif sebagai metode pembelajaran yang melibatkan kelompok-

kelompok kecil yang heterogen dan siswa bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan 

dan tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerjasama belajar keterampilan-

keterampilan kolaboratif dan sosial. Anggota-anggota kelompok memiliki tanggung 

jawab dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. 



Kajian Pengembangan Model Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri Plus Untuk Siswa SD   73 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan, belajar kooperatif mendasarkan 

pada suatu ide bahwa siswa bekerjasama dalam belajar kelompok dan sekaligus 

masing-masing bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, 

sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. 

Pembelajaran kooperatif ini menekankan kerjasama antara siswa dalam 

kelompok. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa siswa lebih mudah menemukan dan 

memahami suatu konsep jika mereka mendiskusikan masalah tersebut dengan 

temannya. Anggota suatu kelompok dalam belajar kooperatif biasanya banyak, 

biasanya terdiri dari empat sampai enam orang di mana anggota kelompok yang 

terbentuk diusahakan agar heterogen berdasarkan perbedaan kemampuan akademik, 

jenis kelamin dan etnis. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tujuan seperti berikut ini: (a) 

Pencapaian hasil belajar. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam 

tujuan sosial, tetapi pembelajaran kooperatif juga bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. (b) Penerimaan terhadap perbedaan 

individu. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain berdasarkan atas 

tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, serta 

belajar untuk saling menghargai satu sama lain. (c) Pengembangan keterampilan sosial. 

Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada 

siswa tentang keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting 

dimiliki dalam masyarakat, karena banyak kerja orang dewasa yang dilakukan dalam 

organisasi yang saling bergantung satu sama lain dalam masyarakat, meskipun beragam 

budayanya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran koperatif terdapat lima prinsip yang dianut, 

yaitu: 

1) Belajar siswa aktif. Proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif berpusat pada siswa, aktivitas belajar lebih dominan 

dilakukan siswa. Dalam hal ini, pengetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah 

melalui belajar bersama-sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing 

siswa memahami materi pembelajaran dan mengakhiri dengan membuat laporan 

kelompok dan individual. 

2) Belajar kerjasama. Proses pembelajaran dilalui dengan bekerjasama dalam 

kelompok untuk membangun pengetahuan yang tengah dipelajari. Prinsip 
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pembelajaran inilah yang melandasi keberhasilan penerapan model pembelajaran 

kooperatif. 

3) Pembelajaran partisipatorik. Pembelajaran kooperatif juga menganut prinsip dasar 

pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model pembelajaran ini siswa belajar 

dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk menemukan dan 

membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

4) Reactive teaching. Apabila guru mengetahui bahwa siswanya merasa bosan, maka 

guru harus mencari cara untuk mengantisipasinya. Ciri-ciri guru yang reaktif 

adalah: (a) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. (b) Pembelajaran dari 

guru dimulai dari hal-hal yang diketahui dan dipahami siswa. (c) Selalu 

menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswanya. (d) Mengetahui hal-

hal yang membuat siswa menjadi bosan dan segera menanggulanginya. 

5) Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran harus berjalan dalam suasana 

yang menyenangkan, tidak ada lagi suasana yang menakutkan bagi siswa atau 

suasana belajar yang tertekan. 

Dalam pembagian kelompok, hendaknya terdiri dari siswa dengan kemampuan 

yang bervariasi: satu orang berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang, 

dan satu orang berkemampuan rendah. Di sini ketergantungan positif juga 

dikembangkan, dan yang kurang, terbantu oleh yang lain. Siswa yang berkemampuan 

tinggi bersedia membantu, meskipun mungkin mereka tidak dipanggil untuk menjawab. 

Bantuan yang diberikan dilandasi dengan motivasi tanggung jawab atau nama baik 

kelompok, yang paling lemah diharapkan antusias dalam memahami permasalahan dan 

jawabannya karena mereka merasa bahwa merekalah yang akan ditunjuk guru untuk 

menjawab. 

c. Pembelajaran Kognitif Sosial 

Albert Bandura mengembangkan social cognitive learning theory (teori 

pembelajaran kognitif sosial). Teori yang diajukannya tidak sepenuhnya termasuk 

behaviorisme sehingga banyak ahli yang mengkategorikan teori Bandura termasuk teori 

kognitif. Karena teori Bandura itu lebih banyak diwarnai fondasi behaviorisme, maka 

teori belajar sosial Bandura dimasukkan ke dalam kategori behaviorisme (Elliott, et.al., 

1996:216). Walaupun teori belajar sosial Bandura juga didasarkan pada sebagian model 

perkondisian operan, tetapi teori Bandura mengenal betapa pentingnya kemampuan kita 

mengenal hubungan sebab-akibat atau mengantisipasi konsekuensi dari suatu tingkah 
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laku. Ini menunjukkan bahwa walaupun lingkungan berpengaruh pada tingkah laku, 

menurut Bandura, tingkah laku tidak sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau 

penguatan saja (Lefrancois, 1988:171). Pengaruhnya tergantung lebih banyak kepada 

kesadaran kita tentang hubungan antara tingkah laku kita dan akibatnya. 

Analisis Bandura tentang pembelajaran melalui observasi (observation learning) 

berkembang dalam empat fase: (1) Fase perhatian (attention phase), siswa yang 

sekadar mengobservasi orang lain sebagai model yang menarik, cantik atau ganteng, 

sukses serta populer saja belum cukup mengembangkan tingkah laku. Tingkah laku itu 

perlu diikuti oleh penguatan agar tingkah laku model tersebut diteladani siswa. 

Misalnya, siswa yang merasa tingkah laku itu terlihat pada diri guru adalah salah satu 

penguatan. (2) Fase retensi (retention phase), peniruan atas suatu tingkah laku yang 

diinginkan berarti siswa mencoba melakukan apa yang ditunjukkan model atau guru di 

kelas. (3) Fase reproduksi (reproduction phase), siswa memahami apa yang 

dilakukannya dengan apa yang dilakukan model akan memandu tingkah laku siswa 

berikutnya. Bandura menganggap proses reproduksi ini melibatkan faktor kognitif, 

karena siswa tidak sekadar meniru tingkah laku model tetapi memahami hal itu sebagai 

suatu tingkah laku yang positif. 

Dapat disimpulkan bahwa teori sosial kognitif Bandura mencakup empat jenis 

pembelajaran: (1) pembelajaran keteladanan (modelling learning), (2) pembelajaran 

observasi (observational learning), (3) pembelajaran konsekuensi tingkah laku orang 

(vicarious learning), dan (4) pembelajaran regulasi diri (self-regulation learning). 

Implikasi teori Bandura bahwa dalam pengajaran, guru perlu menjadi teladan 

(model) yang baik bagi para siswa, sebab guru berperan strategis dalam pembentukan 

karakter siswa. Jika guru telah berhasil menjadi model (teladan) yang baik, hal itu akan 

berkontribusi positif kepada pengembangan iklim belajar yang kondusif bagi 

pelaksanaan kurikulum. Artinya, teori kognitif sosial memberikan petunjuk yang sangat 

jelas tentang perlunya setiap guru menyadari betapa besar dan strategis kekuatan 

pengaruh tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Karena itu, guru tidak hanya 

sebagai fasilitator materi kurikulum tetapi juga sebagai fasilitator atau model bagi 

pengembangan moral dan nila-nilai yang dipelajari siswa. 

d. Pembelajaran Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran “atas-bawah” (top-down) 

daripada bawah-atas (buttom-up). Pendekatan pembelajaran “atas-bawah” berarti para 
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siswa mulai dengan pemecahan masalah yang kompleks dan kemudian mereka 

mencoba menemukan sendiri dengan bantuan guru. Persoalan yang sering muncul 

adalah keterampilan pokok apa yang tepat bagi pemecahan suatu masalah (Slavin, 

1994:225). Pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan “bawah-atas” pada 

pembelajaran konvensional yang mengajarkan, misalnya, keterampilan bilangan 

pecahan yang paling mudah agar kemudian diikuti oleh keterampilan pemecahan 

masalah bilangan pecahan yang makin lama makin kompleks. 

Esensi pendekatan konstruktivis ialah semua pembelajaran harus ditemukan 

siswa sendiri, walaupun ada bantuan guru. Artinya, jika kita ingin siswa dapat 

menguasai suatu konsep dengan baik, siswa itu harus difasilitasi dengan 

memberdayakan potensi kognitif siswa itu sendiri sehingga dengan informasi atau 

materi ajar tertentu, mereka mampu mengembangkan materi atau informasi itu menjadi 

pengetahuan mereka. Jadi, pendekatan konstruktivis membantu siswa mengaplikasikan 

metode tertentu dalam mengolah informasi (konten kurikulum/materi ajar) menjadi 

pengetahuan siswa masing-masing. Mengingat hal itulah, pendekatan konstruktivis 

tersebut akhirnya melahirkan pula strategi pembelajaran generatif. 

Pembelajaran generatif, menurut Jonassen dan Wittrock, adalah proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa mengkonstruksi sendiri 

hubungan yang berarti (meaningful relations) antara pengetahuan yang baru dipelajari 

siswa dengan pengetahuan yang telah mereka kuasai (Kemp, at.al., 1994:120). 

Misalnya, siswa berhasil mengkonstruksi pertanyaan, ringkasan dan analogi tentang 

suatu materi yang telah mereka baca, sehingga kegiatan generatif berkontribusi pada 

pembelajaran dan memori mereka (Slavin, 1994:227). Strategi pembelajaran generatif, 

menurut Kemp, et.al. (1994:120), dapat membantu siswa lebih mendalami dan lebih 

lama menguasai konsep yang sudah mereka pelajari. 

Teori belajar konstruktivis dapat mengembangkan pembelajaran tradisional yang 

fokus pada transmisi pengetahuan (knowledge transmission) menjadi upaya untuk 

membantu siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan (knowledge construction) dan 

bahkan dapat membantu siswa mengembangkan sendiri pengetahuan yang telah mereka 

pelajari (knowledge generatioan) serta membatu mereka mengaplikasikan pengetahuan 

(knowledge application) yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. 

Kesimpulannya adalah ada perbedaan besar antara materi ajar atau konten kurikulum 

dengan pengetahuan. Yang terdahulu adalah bahan ajar yang ada dalam buku teks 

untuk diajarkan guru kepada siswa, sedangkan yang terakhir adalah hasil proses siswa 
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merekonstruksi materi ajar itu menjadi pengetahuan. Implikasinya pada kurikulum 

ialah, materi ajar yang tidak dapat direkonstruksi siswa akan merupakan informasi saja 

bagi siswa, belum menjadi pengetahuan siswa. 

e. Pembelajaran Penemuan 

Bruner mendesak pemakaian pembelajaran penemuan (discovery learning) di 

sekolah (Lefrancois, 1988:88). Alasannya ialah pembelajaran penemuan fokus pada  

pemberdayaan semua potensi siswa agar mereka dapat belajar dari hasil kreativitas dan 

keterlibatan langsung mereka melakukan eksplorasi tentang berbagai konsep dan 

prinsip yang terdapat dalam setiap mata pelajaran (Kolesnik, 1970:207). Dengan 

perkataan lain, pembelajaran penemuan mengacu pada pembelajaran yang langsung 

diperoleh siswa sendiri, bukan dari hasil penyajian materi pelajaran yang siap saji 

(ready-made knowledge) oleh guru. Artinya, siswa dimotivasi agar memberdayakan 

potensi nalarnya agar mampu menemukan saling hubungan semua elemen yang ada 

dalam setiap materi atau pengetahuan dalam kurikulum sekolah. 

Selain itu, pembelajaran penemuan merupakan proses induktif. Para siswa 

diharapkan dapat memformulasi prinsip-prinsip, mengenal atau menetapkan sendiri 

generalisasi sebagai hasil pengalaman sendiri dari berbagai unsur materi pelajaran yang 

mereka hadapi (Kolesnik, 1970:207). Bandingkan dengan pembelajaran melalui proses 

deduksi, siswa diberi suatu konsep, prinsip, generalisasi atau suatu formula dan 

ditunjukkan kepada siswa bagaimana menerapkan prinsip dan generalisasi dalam 

berbagai situasi. 

Ada beberapa manfaat model pembelajaran penemuan. Salah satunya 

dikemukakan Berlyne bahwa pembelajaran penemuan memberikan rangsangan pada 

keingintahuan (curiosity) siswa sehingga dapat memotivasi mereka agar terus bekerja 

sampai menemukan jawaban atas keingintahuan itu (Slavin, 1994:228). Selain itu, 

menurut Slavin (1994:28), siswa juga belajar teknik pemecahan masalah secara mandiri 

(independent problem-solving) serta cara berpikir kiritis dan mandiri (critical-thinking 

skills), sebab siswa harus melakukan analisis dan memanipulasi berbagai informasi 

terkait. 

Setidaknya, menurut Bruner, ada tiga keuntungan siswa melalui metode 

penemuan: (1) Latihan untuk menemukan sesuatu membantu siswa melaksanakan 

hakikat sesungguhnya dari pembelajaran, yaitu perolehan informasi dan aplikasinya ke 

situasi baru dan ke pemecahan masalah. (2) Pembelajaran penemuan melatih siswa agar 
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tidak selalu tergantung pada faktor eksternal, seperti persetujuan guru, hadiah orangtua 

atau penghindaran kegagalan untuk menimbulkan motivasi intrinsik, sebab siswa yang 

berhasil melakukan suatu penemuan akan merasa memperoleh kepuasan atas hasil 

temuannya itu. (3) Materi pelajaran melalui penemuan memiliki retensi yang lebih 

lama daripada materi yang diberikan orang, sebab materi itu diorganisir berdasarkan 

interest pembelajar itu sendiri sehingga ia lebih siap untuk direproduksi jika diperlukan 

(Kolesnik, 1970:207-08). Bisa disimpulkan, pembelajaran penemuan bisa menjadi 

salah satu metode pembelajaran dalam pendekatan konstruksionisme, sebab siswa 

dapat memahami makna dalam pengetahuan, nilai dan sikap ketika mereka menemukan 

sendiri pengetahuan tersebut, bukan pengetahuan yang telah siap saji untuk mereka 

pelajari (hapal). 

f. Pembelajaran Bermakna 

David Ausubel mendiskusikan perbedaan antara meaningful learning 

(pembelajaran bermakna) dan rote learning (pembelajaran hapalan). Pembelajaran 

hapalan mengacu pada penghapalan fakta atau asosiasi seperti daftar pengkalian 

bilangan, simbol kimia, rumus matematika, kosa kata bahasa asing dan lain-lain. 

Banyak sekali pembelajaran hapalan bersifat arbitirer. Bandingkan dengan 

pembelajaran bermakna yang tidak arbitirer, sebab suatu hal berkaitan dengan 

informasi atau konsep sudah bisa timbul ketika materi yang akan dipelajari siswa 

terkait dengan apa yang sudah diketahuinya (Elliott, et.al., 1996:245). 

Ausubel adalah salah seorang penyokong utama pengajaran ekspositori 

(ekspository teaching) atau (didactic approach). Dia percaya bahwa melalui pengajaran 

ekspositori, siswa dapat secara langsung mempelajari sampai pada tingkat abstraksi 

yang tinggi dari suatu mata pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran bermakna bisa 

diperoleh siswa tanpa harus mengalami sendiri secara empiris semua langkah 

penemuan konsep seperti yang harus dilakukan siswa melalui pendekatan penemuan. 

Berdasarkan itu, menurut Ausubel, adalah sangat tidak efisien jika siswa harus 

melakukan proses yang cukup panjang untuk memperoleh pemahaman dan generalisasi 

tingkat tinggi melalui teknik penemuan; apalagi teknik penemuan itu juga tidak 

superior (Lefrancois, 1988:93). 

Ausubel mengembangkan suatu cara, yaitu advance organizers (pemahaman 

awal), untuk memberikan orientasi kepada siswa tentang materi yang akan mereka 

pelajari yang dapat membantu mereka memahami informasi baru (Slavin, 1994:237). 
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Dengan perkataan lain, pemahaman awal sebagai pengajaran ekspositori berfungsi 

membantu siswa dengan informasi umum tentang pokok apa yang akan dipelajari siswa 

selanjutnya (Elliott, et.al., 1996:246). Misalnya, dalam mengajarkan suatu novel, guru 

bisa memberi ringkasan atau tema pokok yang terkandung dalam novel itu (sebagai 

advanced organizer) sebelum siswa membaca novel tersebut. Kemudian guru 

membimbing diskusi mengenai konsep-konsep seperti kesetiaan, kemandirian dan lain-

lain yang relevan dengan isi novel. Sasaran pemberian informasi awal adalah untuk 

membantu siswa menyiapkan struktur kognitif mereka agar siap membentuk kaitan 

antara pengetahuan yang telah dikuasai siswa dengan yang baru. Dengan cara itu, siswa 

akan memperoleh pengetahuan yang bermakna sehingga pengetahuan itu dapat lebih 

cepat dipelajari dan dikuasai siswa, sebab integrasi antara pengetahuan itu dengan ide-

ide yang telah dimiliki siswa dapat menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. 

Pemahaman awal diperlukan dalam dua kondisi berikut: (1) jika siswa tidak 

memiliki informasi yang relevan dengan apa yang akan mereka pelajari selanjutnya; (2) 

jika siswa sudah sedikit memiliki informasi yang relevan tetapi besar kemungkinan 

siswa tidak bisa memahami relevansinya dengan apa yang akan mereka pelajari 

selanjutnya (Lefrancois, 1988:93-94). Jika dikaitkan dengan pembelajaran bermakna 

yang dijagokan Ausubel, pemahaman awal merupakan batu loncatan untuk membentuk 

saling hubungan yang ada antara materi baru dan struktur kognitif (pengetahuan awal) 

siswa. Dengan kata lain, makna (meaning) bisa berasal langsung dari asosiasi yang 

terdapat dalam berbagai ide, peristiwa atau objek. Artinya, suatu konsep baru akan 

bermakna jika ada kaitan konsep itu dengan pengalaman lama siswa atau dengan 

sesuatu yang sedang mereka pelajari sekarang (Lefrancois, 1988:95-96). Menurut 

Ausubel, makna bukan suatu benda nyata atau konsep itu sendiri; tidak ada ide, konsep 

atau objek yang memiliki makna bagi siswa kecuali kalau objek itu ada kaitannya 

dengan siswa itu sendiri. Implikasinya ialah guru perlu memberikan informasi yang 

berfungsi sebagai advandce organizers sebelum setiap pelajaran baru diberikan kepada 

siswa agar materi baru itu bisa menjadi pembelajaran bermakna bagi siswa. 

F. PENUTUP 

Dari apa yang sudah dijelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dipelopori oleh Donal 

Oliver dan James P. Shaver dari Harvard yang didasari pada pemahaman bahwa setiap 
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orang berbeda pandangan dan prioritas satu sama lain, dengan nilai sosial saling 

berhadapan. Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri mengajarkan siswa untuk 

menganalisis dan berpikir secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu sosial yang 

sedang hangat di masyarakat. Jadi, pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri adalah model 

pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menganalisis dan berpikir secara 

sistematis dan kritis terhadap isu-isu sosial dan kenegaraan yang sedang hangat di 

masyarakat serta mampu memecahkan masalah kompleks dan kontroversial di dalam 

konteks aturan sosial yang produktif. 

Kedua, karakteristik model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri adalah 

mempunyai sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak 

instruksional, dan dampak pengiring. 

Ketiga, langkah-langkah pembelajaran (sintaks) asli model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri memiliki enam tahap di dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1. Pengenalan terhadap kasus: (a) guru memperkenalkan kasus kepada siswa atau isu 

terbaru dengan bercerita, memutar film atau mengembangkan kejadian hangat yang 

terjadi dalam masyarakat; (b) guru mengkaji ulang data yang menggambarkan 

kasus. 

2. Mengidentifikasi kasus: siswa mensintesis fakta ke dalam isu yang dihadapi, 

mengaitkan dengan isu umum, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. 

3. Menetapkan posisi: siswa diminta untuk mengambil posisi mengenai isu tersebut 

dan menyatakan sikap menerima atau menolak. 

4. Mengeksplorasi contoh dan argumentasi terhadap sikap: (a) siswa diminta lebih 

mendalam sikapnya dengan memberikan argumentasi logis dan rasional; (b) guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan konfrontatif terhadap sikap siswa; (c) siswa 

diuji konsistensinya dalam mempertahankan sikap dengan argumentasi. 

5. Menguji posisi: jika argumen kuat, logis dan rasional, maka siswa akan 

mempertahankan sikapnya (konsisten); dan posisi siswa dapat berubah 

(inkonsisten) jika argumen tidak kuat. 

6. Menguji asumsi: guru mendiskusikan apakah argumentasi yang digunakan untuk 

mendukung sikap tersebut bersifat logis, relevan atau valid. 
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Keempat, dibutuhkan wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk menganalisis 

isu, baik oleh guru maupun siswa. Juga dibutuhkan kreativitas guru dalam membuat 

perencanaan dan tindakan di dalam kelas. 

Kelima, model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri dapat memotivasi siswa untuk 

aktif, berani berdialog, berpendapat, bersikap, menganalisis, berargumentasi dan 

menghargai perbedaan pendapat. Penggunaan model ini dapat melatih siswa berpikir 

kritis, rasional, dan mau menghargai orang lain. Tetapi kelemahannya adalah kurang 

efektif apabila diterapkan di kelas rendah. Kelas rendah yang dimaksud di sini adalah 

peserta didik level SD. Bisa dimaklumi ada anggapan bahwa model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri ini dirancang untuk siswa SMP ke atas. Bahkan, dipandang lebih 

relevan untuk diterapkan kepada peserta didik SMA atau SMK yang sudah memiliki 

perkembangan daya nalar yang lebih baik dibandingkan dengan usia anak di bawahnya. 

Persoalannya, bagaimana caranya agar dapat juga menerapkan keunggulan model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri yang bisa melatih siswa SD berpikir kritis, 

rasional, dan mau menghargai orang lain? Di sinilah ada sebuah tantangan untuk 

membuat rancangan inovasi atau pengembangan terhadap model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri, terutama dalam memodifikasi langkah-langkah pembelajaran 

(sintaks) asli model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri menjadi relevan juga 

diterapkan kepada peserta didik level SD. Karena itu, bisa dipahami pula muncul 

sebuah anggapan bahwa bagi siswa yang kelasnya lebih rendah (SD), model 

pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri ini harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan terjadi perdebatan kritis yang seru. Namun permasalahannya, 

perdebatan kritis pada awalnya sangat menakutkan bagi siswa SD, terutama bagi 

mereka yang pendiam. Untuk mengatasi hal ini, guru sebaiknya tidak melakukan 

perdebatan antara siswa dengan dirinya. Sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil dan mereka dikondisikan saling berargumentasi mempertahankan sikap 

masing-masing terhadap isu-isu sosial atau kenegaraan yang sedang dibahas. Untuk 

itulah, coba dirancang modifikasi atau dikembangkan model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik level SD. 

Keenam, mengingat tantangan untuk membuat rancangan inovasi atau 

pengembangan terhadap model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri untuk peserta didik 

level SD itulah, dan dengan mengacu kepada langkah-langkah pembelajaran (sintaks) 

asli model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri, maka penulis mengembangkan 

langkah-langkah model pembelajaran tersebut menjadi tujuh buah sintaks sederhana 

seperti berikut ini: 
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1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat 

orang atau lebih. 

2. Guru mengemukakan kasus/permasalahan (misalnya yang melibatkan lembaga dan 

organisasi pemerintahan pusat dalam pembelajaran PKn). 

3. Guru meminta siswa untuk berpendapat tentang kasus yang ada bersama dengan 

kelompoknya. 

4. Guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ke depan 

kelas. 

5. Guru meminta tanggapan dari kelompok lain apakah setuju atau tidak terhadap 

kelompok yang maju dan memberikan alasannya. 

6. Guru meluruskan kesalahpahaman yang terjadi tentang kasus yang dibahas. 

7. Guru menentukan ulang atas sikap siswa, tetap bertahan dengan pendapatnya atau 

berubah mengikuti kelompok yang maju. 

Ketujuh, dalam pengembangan langkah-langkah model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri seperti di atas, guru perlu berinisiatif terlebih dahulu membagi 

para siswa SD ke dalam beberapa kelompok kecil agar mereka lebih intensif 

berargumentasi dalam masing-masing kelompoknya. Dengan demikian, penulis 

menamakan pengembangan model pembelajaran ini menjadi model pembelajaran 

Yurisprudensi Inkuiri Plus (menambah sebuah sintaksnya dengan membagi siswa ke 

dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat orang atau lebih). Jadi, hal 

yang penting dari pengembangan langkah-langkah model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri Plus di atas adalah sebaiknya siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil agar 

terjadi saling berargumentasi mempertahankan sikap masing-masing terhadap isu-isu 

sosial atau kenegaraan yang sedang dibahas. 

Mengingat aspek kemanfaatannya, simulasi model pembelajaran Yurisprudensi 

Inkuiri Plus ini bisa melatih siswa SD berpikir kritis, rasional, belajar berorganisasi, 

mau mengakui kelebihan orang lain jika ternyata dirinya kalah, dan mau menghargai 

orang lain walaupun dirinya yang menang. Karena itulah, simulasi seperti ini perlu 

dikembangkan untuk menuju warga negara yang baik, terlebih dalam bangsa Indonesia 

yang beragam. 
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BAB V 

KAJIAN EFEKTIVITAS PROSES PEMBELAJARAN PKn  

BERBASIS OTONOMI DAERAH 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang efektivitas proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis otonomi daerah, dengan studi kasus di 

SMA Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah. Tulisan ini berasal dari penelitian, yang mana 

pendekatan penelitian dari studi ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui tiga teknik, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, 

dengan melibatkan guru dan peserta didik. Metode pemeriksaan kriteria keabsahan 

datanya adalah: (1) validitas internal atau kredibilitas, (2) transferabilitas atau validasi 

eksternal, (3) dependabilitas atau realibilitas, (4) konfirmabilitas atau obyektivitas. 

Untuk mencapai tingkat kredibilitas data, langkah-langkah yang diikuti adalah 

triangulasi, member check, penggunaan bahan referensi, dan peer debriefing. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, data display, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Pada dasarnya guru PKn memahami 

otonomi daerah sebagai tuntutan logis “dari bawah” (grass root level) untuk mengatur 

diri sendiri, namun implikasi otonomi daerah dalam pembelajaran belum sepenuhnya 

dipahami para guru agar bisa masuk khusus dalam materi dan kegiatan pembelajaran. 

(2) Guru PKn sudah memiliki kesiapan mengelola pembelajaran PKn berbasis otonomi 

daerah, namun tidak terdapat standar acuan spesifik tentang pengelolaan pembelajaran 

PKn berbasis otonomi daerah. (3) Pada pengelolaan pembelajaran PKn, guru PKn 

sudah berupaya mengorganisasikan kegiatan pembelajaran PKn melalui penyesuaian 

materi pelajarannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah. (4) Kendala dalam 

proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah adalah sarana atau media belajar 

belum memadai, alokasi waktu pembelajaran PKn sangat terbatas, belum banyaknya 

rumusan konsep pembelajaran PKn yang sistematis yang dibuat dinas pendidikan 

setempat, pengembangan kompetensi PKn masih cenderung mengacu pada kurikulum 

yang berlaku, kurang maksimalnya fungsi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

terhadap pengembangan pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah. (5) Efek 
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penyelenggaraan otonomi daerah terhadap mutu pembelajaran PKn adalah munculnya 

sistem manajemen di sekolah yang tidak lagi monoton sehingga mendorong guru PKn 

lebih kreatif dan inovatif menciptakan gagasan-gagasan baru dalam pembelajaran. (6) 

Dengan adanya proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah, efektivitas 

pembelajarannya agak sedikit lebih mudah dicapai, namun untuk efektivitas 

sepenuhnya agak susah dicapai terutama dalam hal pemenuhan kompetensi 

pembelajaran karena adanya beberapa kendala. 

B. PENDAHULUAN 

Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi – yang 

dimaknai dengan otonomi daerah – memberi peluang dan tantangan bagi dunia 

pendidikan di Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pemerintah yang sebelumnya menetapkan standar nasional, tampaknya mulai 

memahami tuntutan masyarakat daerah, sehingga standar nasional tersebut tidak 

berfungsi lagi sebagai stagnasi bagi perkembangan pendidikan di daerah. 

Otonomi daerah tersebut memiliki pengaruh yang luas, termasuk terhadap 

lahirnya otonomi sekolah. Maksud otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

pendidikan nasional yang berlaku. Berdasarkan otonomi tersebut, sekolah mempunyai 

kewenangan yang lebih besar dan luas dalam pengelolaan manajemen dan proses 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Dalam hal ini, pembelajaran PKn yang mempunyai otonomi dikelola dan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku masyarakat setempat. Hal ini bermakna 

bahwa sekolah mengadopsi bagian-bagian terpenting sesuai dengan kondisi dan potensi 

daerah. Kondisi itu menuntut sekolah yang ada dapat mengakomodir dan bersifat 

proaktif terhadap munculnya gejala-gejala perubahan di masyarakat untuk dijadikan 

sebagai rancangan pembelajaran, bahan ajar, dengan pendekatan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik atau corak kehidupan daerah. 

Dengan pembelajaran PKn yang dikondisikan terkait erat dengan kehidupan 

lingkungan sosial-ekonomi masyarakat setempat itu diharapkan proses 

pembelajarannya bisa bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari; atau dalam konsep pendidikan, pembelajarannya 

akan memiliki kebermaknaan dengan kehidupan peserta didik (meaningfull learning). 
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Hal ini sesuai dengan tujuan diimplementasikannya MBS, yaitu mencapai efektivitas 

proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ditentukan pada pemberdayaan 

peserta didik, pembelajaran bukan hanya transformasi dan mengingat, dan akhirnya 

pembelajaran bukan merupakan penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa 

yang diajarkan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan 

sehingga relevan dan berguna dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, agar proses pembelajaran PKn dapat berlangsung efektif, 

maka sekolah juga memiliki kewenangan membuat rancangan pembelajaran dan bahan 

ajarnya yang berbasis otonomi daerah sehingga memiliki sifat kedekatan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Dengan cara inilah efektivitas proses pembelajaran PKn 

dapat dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan yang diukur 

berdasarkan standar nasional secara seragam, pada saat sekarang sudah seharusnya 

mempunyai paradigma baru dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis 

otonomi daerah yang kebijakannya terus menerus bergulir sampai saat ini di Indonesia. 

Lebih kongkrit lagi, di saat sekarang sudah semestinya pendidikan di Indonesia 

memiliki paradigma baru dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis 

pemerintahan dan masyarakat daerah/lokal. 

Dalam kaitan ini, yang menjadi pertanyaan, apakah pendidikan yang diterapkan 

pasca bergulirnya roda otonomi daerah belakangan ini sudah sesuai dengan tujuan 

otonomi daerah atau masih mengikuti standar nasional? Karena kebijakan otonomi 

daerah itu sangat terkait dengan pembelajaran PKn, maka lebih khusus lagi, apakah 

sudah efektif proses pembelajaran PKn dalam nuansa otonomi daerah tersebut? Hal ini 

tentu sangat menarik dieksplorasi lebih jauh dengan meneliti praksis pendidikan yang 

ada. Dalam hal ini, peneliti tertarik mengungkapnya lebih jauh di dalam proses 

pembelajaran PKn di SMA Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah. Agar lebih fokus lagi dalam 

mengungkap efektivitas proses pembelajaran PKn dalam nuansa otonomi daerah itu, 

maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

efektivitas proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah di SMA Negeri 3 

Klaten?” 
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C. KAJIAN PUSTAKA 

1. Efektivitas Pembelajaran 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

keterampilan, dan sikap. Oemar Hamalik (2007:28) menyebutkan, belajar adalah suatu 

proses belajar perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada lingkungan belajar. Interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar 

didisain untuk mencapai tujuan pembelajaran (Saidihardjo, 2004:12). Pembelajaran 

merupakan proses membuat orang belajar dengan merekayasa lingkungan untuk 

memudahkan orang belajar. Kegiatan pembelajaran berupaya merumuskan cara terbaik 

agar individu dapat belajar dengan mudah. 

Efektivitas merupakan derivasi dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris 

effective didefinisikan sebagai “producing a desired or intended result” (Concise 

Oxford Dictionary, 2001) atau “producing the result that is wanted or intended” dan 

definisi sederhananya “coming into use” (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 

2003:138). “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (J.S. Badudu, 2002:584) mendefinisikan 

efektif dengan “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)” atau “dapat 

membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan)” dan efektivitas diartikan “keadaan 

berpengaruh; hal berkesan” atau “keberhasilan (usaha, tindakan)”. 

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah 

bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari 

hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat 

kepuasaan pengguna (client) (Sambas Ali Muhidin, 2009). Richard M. Steers, et al. 

(1985:176) mengungkapkan bahwa efektivitas tidak hanya berorientasi pada tujuan 

melainkan berorientasi juga pada proses dalam mencapai tujuan. Jika definisi ini 

diterapkan dalam proses pembelajaran, efektivitas berarti kemampuan sebuah lembaga 

ataupun tenaga pendidik dalam melaksanakan program pembelajaran yang telah 

direncanakan serta kemampuan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Proses pelaksanaan program dalam upaya mencapai tujuan tersebut didisain dalam 

suasana yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. 

Dalam ranah perilaku organisasi, Richard M. Steers, et al. (1985:176) 

mengemukakan tiga pendekatan dalam memahami efektivitas, yaitu: pendekatan tujuan 

(the goal optimization approach), pendekatan sistem (system theory approach), dan 

pendekatan kepuasan partisipasi (participant satisfaction model). Dari tiga pendekatan 

itu, bisa ditarik kesimpulan berkenaan dengan efektivitas proses pembelajaran bahwa 

efektivitas suatu program pembelajaran berkenaan dengan masalah pencapaian tujuan 

pembelajaran, fungsi dari unsur-unsur pembelajaran, serta tingkat kepuasan dari 

individu-individu yang terlibat dalam pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat 

dicapai apabila rancangan pada persiapan, implementasi, dan evaluasi dapat dijalankan 

sesuai prosedur serta sesuai dengan fungsinya masing-masing (Sambas Ali Muhidin, 

2009). 

2. Mata Pelajaran PKn 

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pengembangan diri 

yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Fungsinya adalah sebagai wahana untuk 

membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada 

bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Arnie Fajar, 2005:141). 

Isi pengetahuan (body of knowledge) dari mata pelajaran PKn diorganisasikan 

secara interdisipliner dari berbagai ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, hukum, 

tatanegara, psikologi, dan berbagai bahan kajian lainnya yang berasal dari 

kemasyarakatan, nilai-nilai budi pekerti, dan hak asasi manusia dengan penekanan 

kepada hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dan 

pemerintahan negara, serta warga negara dan warga dunai (Arnie Fajar, 2005:143). 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diketahui bahwa 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn minimal harus ada 

dalam Standar Isi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 

1 ayat 2). Standar kompetensi ditentukan dan ditetapkan pemerintah, dengan tujuan 

agar standar kompetensi pada setiap sekolah secara nasional adalah sama, namun dalam 

pemberian materi tetap menjadi wewenang pemerintah daerah dan sekolah, karena 
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berkaitan dengan kebutuhan lingkungan sekolah (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, 2005). 

3. Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah 

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan 

yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah, yakni daerah kabupaten dan daerah 

kota. 

Di dunia pendidikan, desentralisasi pendidikan diterapkan dari tingkat nasional 

sampai sekolah. Melalui sistem desentralistik ini, guru dan SDM lainnya yang ada di 

sekolah dan di luar sekolah diberdayakan. Tantangan pertama yang mesti dijawab ialah 

perlu dikembangkannya pendidikan berbasis daerah lengkap dengan kurikulum, bahan 

ajar, dan perangkat pelaksanaannya. Hasbullah (2010:42) menulis, pemerintah daerah 

perlu mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal operasional pendidikan, 

khususnya dalam pengelolaan pendidikan yang meliputi aspek-aspek (1) kelembagaan, 

(2) kurikulum, (3) sumber daya manusia, (4) pembiayaan, dan (5) sarana prasarana. 

4. Pembelajaran PKn di Era Otonomi Daerah 

Muhibbin Syah (2004:68) menjelaskan bahwa secara umum belajar dapat 

dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif. Dalam kaitan ini, pembelajaran PKn yang erat kaitannya dengan 

pendidikan nilai, norma dan sikap ini harus dikelola sesuai dengan nilai-nilai, norma 

dan sikap-sikap masyarakat lokal sesuai tuntutan otonomi daerah. Jadi, apa yang 

tersirat dalam pembelajaran tersebut benar-benar memiliki keterkaitan antara 

pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa. 

Berpijak dari hal itu, pembelajaran PKn idealnya disesuaikan dengan pola-pola 

daerah sesuai dengan tuntutan otonomi daerah yang mengisyaratkan pembentukan 

watak dan sikap putra daerah yang handal dan siap dalam mengembangkan potensi dan 

membangun daerahnya dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai wujud good citizenship. 

Atas dasar itu, pelajaran PKn harus terdepan dalam menyiapkannya, sebab mata 

pelajaran ini mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan norma 

serta sikap yang berkaitan dengan upaya perwujudan cinta terhadap tumpah darah, 
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yakni dalam konteks ke-Indonesia-an. Hal ini agar tidak tercipta otonomi yang salah 

kaprah menjadi disintegrasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, dengan otonomi tersebut, 

rasa nasionalisme diharapkan lebih tertanam melalui pembelajaran PKn tentunya. 

Sebagai komponen pembelajaran terdepan, guru PKn dituntut untuk 

mengakomodasi dan mengembangkan pengelolaan pembelajaran dalam konteks 

otonomi daerah. Artinya, komponen-komponen pembelajaran PKn dalam konteks 

otonomi daerah perlu ditonjolkan. Hal ini sangat memungkinkan karena dalam KBK 

dan KTSP, guru diberi keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal. 

5. Kerangka Berpikir 

Otonomi daerah memiliki pengaruh yang luas, termasuk terhadap lahirnya 

otonomi sekolah. Berdasarkan otonomi tersebut, sekolah mempunyai kewenangan yang 

lebih besar dan luas dalam pengelolaan manajemen dan proses pembelajaran, termasuk 

dalam pembelajaran PKn. Dalam hal ini, pembelajaran PKn yang mempunyai otonomi 

dikelola dan disesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakat setempat. Hal ini bermakna 

bahwa sekolah mengadopsi bagian-bagian terpenting sesuai dengan kondisi dan potensi 

daerah. Dalam konsep pendidikan, pembelajarannya akan memiliki kebermaknaan 

dengan kehidupan peserta didik (meaningfull learning). Hal ini sesuai dengan tujuan 

diimplementasikannya MBS, yaitu mencapai efektivitas proses pembelajaran. Dengan 

demikian, agar proses pembelajaran PKn dapat berlangsung efektif, maka sekolah juga 

memiliki kewenangan membuat rancangan pembelajaran dan bahan ajarnya yang 

berbasis otonomi daerah sehingga memiliki sifat kedekatan dengan kehidupan sehari-

hari siswa. Dengan cara inilah efektivitas proses pembelajaran PKn dapat dicapai. 

6. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian 

Pokok dan batasan permasalahan penelitian ini dijabarkan dalam beberapa 

submasalah yang dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: a) 

Bagaimanakah pemahaman guru PKn terhadap penyelenggaraan otonomi daerah? b) 

Bagaimanakah kesiapan guru PKn dalam penyelenggaraan otonomi daerah? c) Bagai-

manakah proses pembelajaran PKn pada era otonomi daerah? d) Kendala-kendala apa 

saja yang dihadapi guru PKn dalam proses pembelajaran PKn di era otonomi daerah? e) 

Bagaimanakah efek penyelenggaraan otonomi daerah terhadap mutu pembelajaran 

PKn? f) Bagaimanakah efektivitas proses pembelajaran PKn yang berbasis otonomi 

daerah? 
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D. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini berada di SMA Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah. Metode yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan penelitian kasus 

(studi kasus). Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan hal pokok yang 

menjadi variabel penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:104), variabel adalah 

gejala yang bervariasi, yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi 

fokus penelitian adalah efektivitas proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah 

di SMA Negeri 3 Klaten. 

Sumber informasi penelitian ini adalah guru-guru PKn serta siswa-siswa kelas 

XII di SMA Negeri 3 Klaten. Alasan penetapan sumber informasi penelitian pada 

siswa-siswa kelas XII adalah karena pada kelas itulah pelajaran PKn lebih terkait erat 

dengan materi pelajaran yang berbasis otonomi daerah, yakni tentang “sistem 

pemerintahan”, tepatnya di semester ganjil. Dalam hal siswa, populasi dalam penelitian 

ini adalah semua siswa kelas XII SMA Negeri 3 Klaten, tahun ajaran 2009/2010 yang 

terbagi dalam 7 kelas paralel. Masing-masing kelas rata-rata terdiri dari 40 siswa, 

sehingga jumlah siswa Kelas XII tersebut adalah 280 orang. Teknik pengambilan 

sampelnya adalah Simple Random Sampling dengan cara mengambil sampel secara 

undian, dengan ketentuan setiap kelas diambil 5 sampel. Dari ketentuan di atas, 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 siswa. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Secara khusus, alat pengumpul data yang dipakai 

peneliti adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

E. PEMBELAJARAN PKn BERBASIS OTONOMI DAERAH 

1. Deskripsi Latar Persekolahan 

SMA Negeri 3 Klaten terletak di pinggir Jalan Raya Yogya-Solo. Sekolah ini 

mulai melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 

pelajaran 2008/2009, dan pada tahun pelajaran 2009/2010 telah dilaksanakan secara 

menyeluruh di kelas X, XI dan XII. Tujuan penyusunan KTSP SMA Negeri 3 Klaten 

ini adalah untuk menjadi acuan dan pedoman bagi sekolah untuk mencapai tujuan 

pendidikan/tujuan institusional yang telah direncanakan di sekolah. KTSP tersebut 

dikembangkan dengan berdasarkan pada: berpusat pada prestasi, perkembangan, 

kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan; beragam dan terpadu. 

Keragaman tersebut antara lain tentang karakteristik peserta didik, kondisi daerah, 
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jenjang dan jenis pendidikan, menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi serta gender. Kurikulum 

meliputi: muatan wajib, muatan lokal serta pengembangan diri secara terpadu; tanggap 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; relevan dengan kebutuhan 

hidup; menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang hayat; seimbang antara 

keputusan nasional dan daerah. 

2. Hasil dan Pembahasan Pembelajaran PKn Berbasis Otonomi Daerah 

Pada hakikatnya, dalam pemahaman guru PKn, otonomi daerah merupakan 

tuntutan logis yang bersifat “dari bawah” (grass root level) untuk mengatur diri sendiri, 

dalam konteks ini masyarakat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah ini adalah 

pemberian kewenangan pada daerah untuk menentukan, mengelola dan mengatur 

potensi-potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat daerah. 

Meskipun demikian, dalam pemahaman guru PKn, makna otonomi daerah lebih 

banyak berurusan dengan konteks pemerintahan. Sementara itu, dalam dunia 

pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah, konteks otonomi daerah tidak 

demikian berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Tegasnya, otonomi daerah 

lebih jelasnya mencakup dalam bidang pemerintahan, bukannya masuk khusus dalam 

materi dan kegiatan pembelajaran. Secara praktisnya, otonomi daerah dalam kegiatan 

pembelajaran lebih cenderung kepada memberikan masukan-masukan gagasan tentang 

otonomi daerah terkait dengan bahan pelajaran, atau memberikan pengayaan-

pengayaan pembelajaran yang menyangkut nilai lokal daerah atau hal-hal kedaerahan. 

Dalam hal kesiapan guru PKn dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pada 

hakikatnya guru-guru PKn sudah memiliki kesiapan untuk mengelola pembelajaran, 

sebab menurut perkiraan mereka bahwa para penentu kebijakan tentu sudah 

mempersiapkan aturan main dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menyangkut 

pembelajaran PKn. Guru pada dasarnya memahami tentang otonomi daerah, namun 

tidak terdapat standar acuan secara spesifik tentang pengelolaan pembelajaran PKn 

yang berbasis otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, walaupun pada dasarnya guru 

sudah memahami makna pemberlakuan otonomi daerah, tetapi berdasarkan aplikasinya 

dalam pembelajaran ternyata masih dirasakan kesulitan terutama dalam 

mengorganisasikan dan mengelola materi pembelajaran. Pembelajaran PKn pada era 

otonomi daerah tidak terlepas dari perencanaan yang matang dengan mengadopsi 
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karakteristik pembelajaran dalam konteks otonomi daerah. Dalam konteks ini guru 

hanya mengembangkan kurikulum yang bermuatan lokal mengenai PKn, sehingga 

dalam hal ini guru hanya mengembangkan kreativitasnya mengadakan program-

program yang sifatnya pengayaan (enrichment) pembelajaran yang menyangkut nilai 

lokal daerah atau hal-hal kedaerahan. Dalam artian lain, pembelajaran PKn di era 

otonomi daerah memang lebih banyak dilaksanakan pada tataran pemberian contoh 

tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku dan sikap kedaerahan yang perlu 

dikembangkan oleh peserta didik, dan hal ini belum terlalu menyentuh secara optimal 

kepada pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekitar 

peserta didik. Guru-guru pun mengakui bahwa mereka masih merasa susah 

menjabarkan materi pembelajaran PKn tersebut ke dalam kisi-kisi otonomi daerah. 

Dalam hal pengelolaan pembelajaran PKn pada era otonomi daerah ini, 

kegiatannya meliputi perencanaan, proses, pencapaian kompetensi, dan penilaian. Pada 

semua kegiatan pembelajaran tersebut, guru-guru PKn sudah berupaya 

mengorganisasikan kegiatan pembelajarannya dengan menyesuaikan materi 

pelajarannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah, walaupun masih menemui 

kendala-kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu: 

Pertama, mengenai perencanaan pembelajaran yang dirumuskan dan bahan 

persiapan mengajarnya, guru-guru PKn sudah mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2008/2009. KTSP ini dikembangkan sesuai dengan: satuan 

pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, 

dan peserta didik. Hal ini memang sudah ideal. Menurut James A. Beane, Conrad F. 

Toepfer & Samuel J. Alessi (1986:53-54), dalam merencanakan kurikulum harus 

mengandung empat prinsip. “In order to determine what curriculum planning involves, 

we may thus examine what the situations have in common wuth regard to such factors 

as participation, issues considered, process elements, and purposes. Where consistent 

patterns emerge, we may then identify the characteristics or principles of curriculum 

planning and finally arrive at a definition of the term curriculum planning”. Perubahan 

kurikulum diperlukan karena kurikulum yang disusun harus disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, 

tentu termasuk di sini kondisi masyarakat setempat. Kurikulum yang berlaku saat ini 

merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. 

Berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan, sekolah diberi 

kewenangan untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 
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ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan. 

KTSP tersebut dikembangkan oleh para guru. Hal itu selanjutnya 

dioperasionalkan ke dalam suatu program pembelajaran yang bersifat umum, di 

antaranya program pembelajaran per semester. Program pembelajaran per semester ini 

disusun dalam bentuk silabus. Dari silabus ini kemudian dijabarkan ke dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan rencana pengembangan penilaian atau evaluasi 

hasil belajar. Dalam penyusunan RPP, guru-guru PKn memberikan improvisasi ide-ide 

atas pengelolaan pembelajaran PKn di era otonomi daerah. 

Kedua, mengenai proses pembelajaran PKn di era otonomi daerah ini terdiri dari 

tiga aspek kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru, yakni: kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tergambar bahwa pada pelaksanaan 

pembelajarannya masih cenderung teacher centered (berpusat pada guru), dan hal ini 

merupakan salah satu indikator pembelajaran yang dikelolanya belum sepenuhnya 

menyentuh pola pembelajaran pada era otonomi daerah. Hal ini bisa dipahami karena 

belum terdapatnya kurikulum yang merupakan instruksi dari lembaga atau dinas 

pendidikan yang mengisyaratkan kurikulum otonomi daerah. Meskipun demikian guru-

guru pada pelaksanaannya sudah berusaha memasukkan isu-isu otonomi daerah itu 

dalam kegiatan pembelajaran, walaupun masih dirasakan sulit dalam 

mengintegrasikannya. 

Idealnya, di masa yang akan datang, dalam proses pembelajaran PKn perlu 

ditampilkan eksplorasi siswa secara maksimal agar peserta didik dapat menghubungkan 

keadaan nyata yang pernah dialami dan dipahami dengan konsep yang ada. Siswa akan 

bereksplorasi dan menemukan ide-ide dan hal-hal baru. Menurut David Warren Saxe 

(1994:85), “Provide for experiences in which children can create/generate possibilities, 

probabilities, alternatives for a particular question, problem, issues, idea (or set of 

same), or factual data. All ideas/responses are accepted and serously considered”. 

Eksplorasi untuk membangkitkan ide-ide siswa. Eksplorasi juga sangat penting untuk 

menggali informasi dari siswa. Eksplorasi pembelajaran berisi kegiatan inti dalam 

pembelajaran, sedangkan konfirmasi berisi kesimpulan dan tindak lanjut. Munif Chotib 

(2009:38) menjelaskan bahwa guru hanyalah fasilitator dan pemicu kreativitas siswa. 

Peran guru dalam pembelajaran adalah menggali potensi yang sudah dimiliki peserta 

didik. 
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Ketiga, dalam hal aspek pencapaian kompetensi, pada hakaketnya guru dituntut 

menciptakan berbagai kreativitas, inovasi dan mampu membuat suasana yang 

menyenangkan dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas proses ataupun hasil 

pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang tersedia 

seoptimal mungkin. Di samping itu, dalam konteks era otonomi daerah ini, materi 

pembelajaran idealnya lebih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah 

sehingga peserta didik ataupun lulusan lebih mudah menyesuaikan diri dan memahami 

apa kebutuhan yang dihadapinya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Meskipun 

demikian, guru-guru PKn juga menyadari apa yang dilaksanakan dalam pengelolaan 

pembelajaran masih belum maksimal dan banyak menghadapi kendala. Misalnya, 

dalam pengembangan kompetensi PKn, memang sudah diusahakan oleh guru-guru PKn 

pengembangannya sesuai dengan era otonomi daerah. Meskipun demikian, ketika 

sampai pada tahap Ujian Akhir Sekolah, biasanya yang sering membuat soal-soalnya 

bukannya guru-guru tersebut melainkan oleh MGMP PKn tingkat kabupaten. 

Sementara itu soal-soal yang dibuat oleh MGMP tingkat kabupaten cenderung kepada 

penguasaan materi pelajaran PKn. 

Keempat, dalam pengelolaan penilaian pembelajaran PKn, guru-guru cenderung 

memiliki dorongan yang tinggi dalam merencanakan penilaian hasil belajar PKn di era 

otonomi daerah. Hal ini bisa dicermati dari konsep pembelajaran PKn di era otonomi 

daerah, yang sudah dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran 

PKn. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penilaian pembelajarannya, ia belum 

sepenuhnya mengadopsi konsep pembelajaran PKn di era otonomi daerah. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, guru-guru PKn memang sudah mengembangkan 

kompetensi PKn sesuai dengan era otonomi daerah. Meskipun demikian, ketika sampai 

pada tahap Ujian Akhir Sekolah, biasanya yang sering membuat soal-soalnya bukannya 

guru-guru tersebut melainkan oleh MGMP PKn tingkat kabupaten. Padahal, soal-soal 

yang dibuat oleh MGMP tingkat kabupaten cenderung kepada penguasaan materi 

pelajaran PKn. Dengan demikian, yang lebih cenderung dicapai bukannya kompetensi 

melainkan ketuntasan materi pelajaran PKn. Akhirnya, pola pembelajaran PKn kembali 

ke pola lama sebelum KTSP diterapkan. 

Padahal, sekarang ini pemerintah sudah membuka wacana baru dengan 

meluncurkan program Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kemudian KTSP, 

untuk mengadopsi mutu dan profesionalisme pembelajaran dari peserta didik dan 

gurunya agar lebih kreatif dan mandiri sebagai jawaban terhadap kurikulum 1994 yang 

terlalu menekankan pada kemampuan tingkat kognitif yang seragam saja, sedangkan 
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dalam KBK dan KTSP terdapat penekanan terhadap kemampuan domain kognitif, 

afektif dan psikomotor yang nantinya diupayakan pada penanaman nilai-nilai budaya 

dan sumber daya manausia lokal. 

Dari kenyataan dan pembahasan seperti di atas, bisa dikatakan bahwa 

pengelolaan pembelajaran PKn di era otonomi daerah hampir sama dengan sebelum 

pelaksanaan otonomi daerah; hanya saja setelah otonomi daerah, guru lebih banyak 

diberikan kesempatan untuk mengelola dan mempersiapkan pembelajaran. Meskipun 

demikian, dalam pembelajaran itu sendiri tidak terjadi perubahan mendasar, seperti apa 

yang dijelaskan dalam hasil wawancara dengan siswa bahwa pembelajaran yang terjadi 

adalah seperti biasa saja. 

Padahal, pelaksanaan otonomi daerah bisa berpengaruh terhadap pola 

pembelajaran di sekolah-sekolah. Sebagaimana diungkapkan M. Sirozi (2007:212), 

otonomi daerah membuka peluang bagi para perancang dan praktisi pendidikan di 

daerah untuk mengembangkan ide dan eksperimen baru dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan. Mereka dapat mengembangkan program-program pendidikan yang 

memiliki karakteristik dan bidang keunggulan yang unik, sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan daerah, dengan kemampuan dan cara sendiri. Dengan kata lain, otonomi 

daerah yang melahirkan desentralisasi pendidikan mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah otonom. Meskipun demikian, 

pada kenyataannya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum 

diterapkan secara maksimal, karena masih terpaku pada semangat kurikulum 

sebelumnya (1994). Padahal, pendidikan berbasis daerah itu perlu dikembangkan 

lengkap dengan kurikulum dan perangkat pelaksanaannya. 

Berdasarkan analisis data di atas, bisa dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi 

daerah dan kegiatan pembelajaran PKn khususnya masih terdapat kesenjangan pada 

penerapan kegiatan dan pengelolaan pembelajarannya sebab pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru belum diterapkan secara maksimal, karena masih terpaku 

pada semangat kurikulum sebelumnya (1994) yang berorientasi penuntasan materi 

pelajaran. Di sisi lain, kurikulum otonomi daerah itu sendiri pada kenyataannya tidak 

ada petunjuk teknis (Juknis) khusus yang mengacu pada otonomi daerah. 

Dalam hal kendala-kendala atau permasalahan yang dialami guru-guru PKn 

dalam proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah di antaranya adalah: (a) 

Sarana atau media belajar yang belum memadai; (b) Alokasi waktu pembelajaran PKn 

yang sangat terbatas, baik di kelas X, kelas XI maupun kelas XII; (c) Belum banyaknya 



96   Kajian Efektivitas Proses Pembelajaran PKn Berbasis Otonomi Daerah 

rumusan konsep pembelajaran PKn yang sistematis yang dibuat oleh lembaga dinas 

pendidikan setempat sehingga sulit untuk diadopsi ke dalam kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan semangat otonomi daerah; (d) Pengembangan kompetensi PKn 

masih cenderung mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga sulit 

mengorganisasikannya; (e) Kurang maksimalnya fungsi MGMP terhadap 

pengembangan pembelajaran PKn yang berbasis otonomi daerah. Kendala-kendala atau 

permasalahan ini selanjutnya menjadi bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang 

terkait. Hal ini karena mengingat beberapa kendala atau permasalahan di atas telah 

mengakibatkan efektivitas proses pembelajaran PKn kurang tercapai dalam hal 

pemenuhan kompetensi pembelajaran, dan selanjutnya mengurangi kebermaknaan 

pembelajaran PKn dengan kehidupan peserta didik (meaningfull learning). 

Efek penyelenggaraan otonomi daerah terhadap mutu pembelajaran PKn, secara 

ideal akan bisa bersifat baik. Hal ini karena dengan pemberlakuan otonomi daerah, 

proses pembelajaran PKn akan bisa lebih memperhatikan potensi kualitas sumber daya 

manusia di daerah masing-masing. Meskipun demikian, gambaran ideal itu baru 

sebatas wacana, karena banyak kendala yang dihadapi oleh guru PKn. Kenyataan yang 

ditemukan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak jauh berbeda dengan keadaan 

seperti sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Banyak faktor yang perlu diperhatikan 

dan ditingkatkan untuk mempengaruhi peningkatan kualitas proses pembelajaran PKn 

tersebut, di antaranya adalah kesiapan guru (profesionalisme), kesiapan dari pihak yang 

berwenang terhadap kurikulum setempat (Dinas Pendidikan), masyarakat dan 

lingkungan yang berkomitmen dengan tujuan dan semangat otonomi daerah. Di luar 

itu, yang agak bersifat positif, ada dampak baru yang perlu diapresiasi secara baik, 

yaitu munculnya sistem manajemen di institusi sekolah yang tidak lagi monoton dan 

kaku serta tidak sentralistik, sehingga tampak mendorong guru PKn untuk lebih kreatif 

dan inovatif menciptakan gagasan-gagasan baru dalam pembelajaran yang diampunya 

dengan cara memasukkan nilai-nilai, budaya, potensi, karakteristik kedaerahannya 

dengan tujuan agar pembelajaran bisa lebih bermakna (meaningfull learning) dan 

mudah dimengerti oleh peserta didik. 

Mengacu pada data dan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah, efektivitas pembelajaran 

PKn agak sedikit lebih mudah dicapai. Peserta didik akan lebih mudah memahami 

materi pembelajaran PKn, karena bisa mengakses bahan pembelajaran dalam 

lingkungan masyarakat sekitar/setempat. Karena bahan-bahan pembelajaran PKn digali 

dari aspek-aspek yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, maka 
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pembelajarannya pun bisa lebih bermakna (meaningfull learning). Efektif di sini berarti 

ada efeknya atau pengaruhnya, akibatnya, kesannya, atau kemanjurannya. Efektifnya 

pembelajaran PKn yang berbasis era otonomi daerah tersebut karena bahan 

pembelajarannya lebih dekat dengan peserta didik. Dikatakan efektif pembelajaran PKn 

ini karena kegiatan pembelajarannya memiliki pengaruh atau berkesan terhadap peserta 

didik. Pembelajaran cenderung mampu memberikan pengalaman baru, dan 

mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai. Meskipun demikian, efektivitas 

proses pembelajaran PKn yang berbasis era otonomi daerah tersebut agak susah 

sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini karena adanya beberapa kendala atau permasalahan 

pembelajaran PKn berbasis era otonomi daerah, yakni: (a) sarana atau media belajar 

yang belum memadai, (b) alokasi waktu pembelajaran PKn yang sangat terbatas, (c) 

belum banyaknya rumusan konsep pembelajaran PKn yang sistematis yang dibuat oleh 

lembaga dinas pendidikan setempat, (d) pengembangan kompetensi PKn masih 

cenderung mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga sulit 

mengorganisasikannya, dan (e) kurang maksimalnya fungsi MGMP terhadap 

pengembangan pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah. 

Dengan adanya beberapa kendala atau permasalahan di atas telah mengakibatkan 

efektivitas proses pembelajaran PKn kurang tercapai dalam hal pemenuhan kompetensi 

pembelajaran, dan selanjutnya mengurangi kebermaknaan pembelajaran PKn dengan 

kehidupan peserta didik (meaningfull learning). Oleh karena itu, bisa dipahami apabila 

guru-guru PKn mengungkapkan bahwa efektivitas proses pembelajaran PKn akan bisa 

tercapai kalau beberapa kendala tersebut dipecahkan atau diatasi, sehingga peserta 

didik akan bisa senang mengikuti pembelajaran yang ada. 

Meskipun demikian, tampaknya perlu disadari oleh guru bahwa pemecahan 

masalah soal keterbatasan sarana prasarana atau fasilitas belajar bukan segala-galanya 

solusi menuju keberhasilan atau efektivitas proses pembelajaran PKn. Sesungguhnya, 

tingkat dan daya profesionalisme guru juga sangat menentukan keberhasilan suatu 

pembelajaran, termasuk PKn. Faktor guru ini menjadi penentu keberhasilan dan 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah sehingga guru perlu menjadi sumber informasi 

dalam pembelajaran. Guru (dan tenaga kependidikan) merupakan aset sekolah yang 

utama. Aset utama karena guru (dan tenaga kependidikan) merupakan pengemban 

amanat pendidikan di sekolah (Jo Blase & Joseph J. Blase, 2006:98). Dalam kaitan ini, 

untuk mencapai efektivitas proses pembelajaran PKn, guru-guru PKn seyogianya 

mengarahkan orientasi pembelajaran PKn yang berbasis era otonomi daerah ini kepada 

hal-hal berikut: (1) pembelajaran PKn yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta 
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didik, (2) pembelajaran PKn yang sesuai dengan geografis daerah, (3) membantu 

menanamkan sikap yang ingin maju, dan (4) menanamkan nilai-nilai kedaerahan demi 

memperkuat nasionalisme. 

Jika guru-guru PKn mampu mengadopsi indikator pembelajaran PKn yang 

berbasis era otonomi daerah seperti di atas serta mengedepankan nilai-nilai dan budaya 

daerah, besar kemungkinannya kebermaknaan belajar akan tertanam dalam diri peserta 

didik serta memungkinkan lestarinya nilai-nilai dan budaya daerah tersebut. Hal itu 

karena dalam pembelajaran PKn seperti di atas cenderung menampilkan atau 

mengajarkan sesuatu yang riil dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, 

pembelajaran PKn akan memiliki kebermaknaan dengan kehidupan peserta didik 

(meaningfull learning). 

Hal itu terlebih lagi di era KTSP sekarang ini. Daerah-daerah memiliki 

keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. 

Oleh karena itu, mengutip Masnur Muslich (2008:19), kurikulum yang ada harus 

memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan daerah. Hal ini tentu juga berlaku untuk pembelajaran 

PKn. 

F. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan dan implikasi sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

Pertama, pada dasarnya guru PKn memahami otonomi daerah sebagai tuntutan 

logis “dari bawah” (grass root level) untuk mengatur diri sendiri, namun implikasi 

otonomi daerah dalam pembelajaran belum sepenuhnya dipahami para guru agar bisa 

masuk khusus dalam materi dan kegiatan pembelajaran. 

Kedua, guru PKn sudah memiliki kesiapan mengelola pembelajaran PKn 

berbasis otonomi daerah, namun tidak terdapat standar acuan spesifik tentang 

pengelolaan pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah. 

Ketiga, pada pengelolaan pembelajaran PKn, guru PKn sudah berupaya 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran PKn melalui penyesuaian materi 

pelajarannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah. 
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Keempat, kendala dalam proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah 

adalah sarana atau media belajar belum memadai, alokasi waktu pembelajaran PKn 

sangat terbatas, belum banyaknya rumusan konsep pembelajaran PKn yang sistematis 

yang dibuat dinas pendidikan setempat, pengembangan kompetensi PKn masih 

cenderung mengacu pada kurikulum yang berlaku, kurang maksimalnya fungsi MGMP 

terhadap pengembangan pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah. 

Kelima, efek penyelenggaraan otonomi daerah terhadap mutu pembelajaran PKn 

adalah munculnya sistem manajemen di sekolah yang tidak lagi monoton sehingga 

mendorong guru PKn lebih kreatif dan inovatif menciptakan gagasan-gagasan baru 

dalam pembelajaran. 

Keenam, dengan adanya proses pembelajaran PKn berbasis otonomi daerah, 

efektivitas pembelajarannya agak sedikit lebih mudah dicapai, namun untuk efektivitas 

sepenuhnya agak susah dicapai terutama dalam hal pemenuhan kompetensi 

pembelajaran karena adanya beberapa kendala. 

2. Implikasi 

Implikasi penelitian ini bagi guru-guru PKn di SMA adalah sebagai bahan 

masukan dalam upaya pengembangan pembelajaran PKn sehingga ada peningkatan 

efektivitas proses pembelajaran tersebut, yaitu dengan adanya peningkatan mutu 

kegiatan belajar mengajar PKn di sekolah yang berbasis otonomi daerah dengan 

memasukan isu atau ide-ide otonomi daerah. Tampaknya perlu disadari oleh guru 

bahwa pemecahan masalah soal keterbatasan sarana prasarana atau fasilitas belajar 

bukan segala-galanya solusi menuju keberhasilan atau efektivitas proses pembelajaran 

PKn. Sesungguhnya, tingkat dan daya profesionalisme guru sangat menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran, termasuk PKn. 

Implikasi hasil penelitian ini bagi peserta didik di SMA adalah sebagai bahan 

masukan dalam upaya pengembangan pembelajaran PKn dengan cara lebih giat 

mencari dan membahas bahan-bahan atau isu-isu yang ada di lingkungan daerahnya 

sehingga diharapkan ada peningkatan efektivitas proses pembelajaran PKn di tingkat 

persekolahan tersebut. 
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BAB VI 

KAJIAN STRATEGI PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN  

MINAT BELAJAR SISWA SD PADA PEMBELAJARAN PKn 

(Ditulis bersama Aisyah Anggraeni)* 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji urgensi penerapan strategi peta konsep pada 

pembelajaran PKn SD untuk meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dengan tujuan 

memberi wawasan kepada warga bangsa (khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan dalam pembelajaran PKn SD) untuk: memahami hakikat strategi peta 

konsep; memahami tahapan implementasi strategi peta konsep dalam pembelajaran 

PKn SD; dan mengetahui peluang implementasi strategi peta konsep pada 

pembelajaran PKn SD dalam meningkatkan minat belajar siswa. Pada tataran praksis, 

selanjutnya, diharapkan insan pendidikan dapat menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran PKn SD. Disarankan kepada insan pendidikan untuk pentingnya 

menyadari bahwa strategi peta konsep dapat dijadikan salah satu alternatif variasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran PKn. Sebab, strategi peta konsep tersebut bisa 

diharapkan membuka peluang meningkatkan minat dan sekaligus hasil belajar siswa. 

B. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membangun manusia seutuhnya yang 

berkualitas sesuai yang diinginkan. Pendidikan tersebut antara lain bisa ditempuh 

melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini merupakan inti dari pendidikan 

secara keseluruhan. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Depdiknas, 2006:270). 

Pendidikan di sekolah dasar (SD) merupakan pondasi yang pertama untuk 

pencapaian suksesnya pendidikan selanjutnya. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk 

proses pembelajaran yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sekolah. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk mengantarkan peserta 

didik mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Keberhasilan pendidikan di 

sekolah tergantung pada proses belajar di kelas. 
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Proses belajar mengajar menurut Lutfri, dkk. (2007:1) merupakan suatu kegiatan 

interaksi yang bernilai edukatif. Interaksi edukatif ini terjadi antara guru dengan peserta 

didik dan antara peserta didik sesamanya serta antara peserta didik dengan 

lingkungannya. Interaksi ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai 

hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Penggunaan strategi dalam proses pembelajaran mempunyai arti yang cukup 

penting. Strategi merupakan alat untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran 

dan memahami pembelajaran dengan mudah. Dengan menggunakan strategi dalam 

proses pembelajaran, akan dapat dihilangkan rasa jenuh siswa terhadap pembelajaran. 

Mengingat pentingnya strategi pembelajaran, seorang guru dituntut memilih dan 

menggunakan strategi yang baik. Hal ini berguna untuk dapat meningkatkan minat 

siswa dalam proses pembelajaran, misalnya pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) SD. Menurut Slameto (1995:80), “Minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.” 

Berdasarkan hasil pengamatan di banyak SD selama ini, khususnya dalam 

pembelajaran PKn, penulis melihat rendahnya minat belajar siswa. Banyak siswa yang 

tidak memperhatikan guru dalam pembelajaran, rendahnya minat siswa membaca, 

seringnya siswa izin keluar masuk kelas. Siswa juga tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru, bermain-main dengan teman sebangkunya, dan ketika 

diminta guru untuk bertanya jika ada yang belum mengerti maka siswa tampak enggan 

mengacungkan tangan. Ketika guru memberikan tugas di akhir pembelajaran maka 

banyak siswa yang tidak menyelesaikan tugas tersebut dan banyak ditemukan jawaban 

yang tidak benar, begitu juga dengan pekerjaan rumah yang tidak dikerjakan oleh 

siswa. 

Di sisi lain, guru cenderung kurang memberikan variasi dalam hal pembelajaran 

dan cenderung hanya terfokus terhadap satu atau dua metode, yaitu metode ceramah 

atau pemberian tugas saja. Kondisi itu membuat pelajaran menjadi tidak menarik dan 

siswa merasa bosan karena tidak menemukan sesuatu yang baru dalam pembelajaran. 

Selain itu, peneliti juga melihat kurang maksimalnya hasil siswa pada 

pembelajaran PKn di SD. Menurut penulis, hal ini terjadi karena ketidaktahuan siswa 

dengan tujuan pembelajaran dan kurang tertarik dengan apa yang disampaikan guru di 



Kajian Strategi Peta Konsep Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD..........  103 

kelas. Idealnya, seorang guru harus mampu untuk mencari jalan keluar atas 

permasalahan ini. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa guru SD, diperoleh 

informasi bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena rendahnya minat 

siswa membaca, rendahnya keinginan siswa untuk belajar, kurangnya keinginan siswa 

untuk bertanya, dan tugas yang diberikan oleh guru sering tidak diselesaikan oleh 

siswa. Hal itu diperparah oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

Rendahnya minat siswa dalam pembelajaran tidak dapat dibiarkan, dan karena itu 

diperlukan suatu upaya untuk menimbulkan minat belajar siswa. Guru memegang 

peranan penting untuk melakukan perubahan. Di sini, penulis memberikan solusi 

terhadap masalah tersebut, yaitu menerapkan Strategi Peta Konsep. 

Peta konsep memperlihatkan keterkaitan antarkonsep yang berupa diagram serta 

disusun secara hirarkhi. Dengan peta konsep, materi yang akan dipelajari terlihat jelas 

dan lebih praktis.  Hal ini sejalan dengan pendapat Lufri, dkk. (2007:154), bahwa “Peta 

konsep (concept map) merupakan diagram yang menunjukkan saling keterkaitan antara 

konsep sebagai representasi dari makna (meaning).” Peta konsep juga dapat membantu 

siswa agar lebih mudah belajar dan menghubungkan apa yang telah diketahui dengan 

apa yang akan dipelajari. Senada dengan itu, Toni Buzan (2008:13) berpendapat bahwa 

peta konsep berguna untuk: “(1) membantu peserta didik belajar, mengatur, dan 

menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, (2) menggolongkan 

informasi yang mendapatkan akses seketika atau daya ingat yang sempurna.” 

Dilatarbelakangi oleh kondisi riil di sekolah seperti di atas, penulis menawarkan 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara menerapkan strategi peta 

konsep dalam upaya memperbaiki pembelajaran PKn di SD. Oleh karena itu, penulis 

memberi judul tulisan ini “Kajian Strategi Peta Konsep untuk Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa SD pada Pembelajaran PKn”. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan yang menjadi 

permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah hakikat strategi peta konsep? 

(2) Bagaimanakah tahapan implementasi strategi peta konsep dalam pembelajaran PKn 

SD? (3) Bagaimanakah peluang implementasi strategi peta konsep pada pembelajaran 

PKn SD dalam meningkatkan minat belajar siswa? 
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Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa 

memberi wawasan kepada warga bangsa – khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan dalam pembelajaran PKn SD – sehingga semakin memahami: (1) hakikat 

strategi peta konsep; (2) tahapan implementasi strategi peta konsep dalam pembelajaran 

PKn SD; dan (3) peluang implementasi strategi peta konsep pada pembelajaran PKn 

SD dalam meningkatkan minat belajar siswa. Pada tataran praksisnya, selanjutnya, 

diharapkan agar pembaca terutama insan pendidikan dapat menerapkan pengetahuan 

yang diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran PKn SD. 

D. METODE 

Metode yang digunakan untuk tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan studi 

literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja 

yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis 

dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang ada. 

Sementara metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang berkaitan. 

E. PEMBAHASAN 

1. PKn dan Pembelajaran 

Belajar dan Pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan pada diri 

seseorang, baik tingkah laku, sikap, pengetahuan dan sebagainya. Sejalan dengan hal 

tersebut, menurut Slameto (1995:2), “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya.” 

Pembelajaran menurut Corey (dalam Ruminiati, 2007:1.14) adalah “Suatu proses 

dimana lingkungan seseorang dikelola secara disengaja untuk memungkinkan ia turut 

serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi khusus akan 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu juga”. Dengan kata lain, menurut Krisna 
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(2009), “pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan, pembelajaran adalah usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri siswa yang belajar, yang mana dengan perubahan itu siswa mendapatkan 

kemampuan yang baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. 

Masa usia SD merupakan masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 

enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua belas tahun. Karakteristik 

utama siswa SD adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individu dalam 

banyak segi dan bidang, di antaranya kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan fisik anak. 

Sedangkan menurut Thornburg (dalam Pebriyenni, 2009:1), “anak SD 

merupakan individu yang sedang berkembang, dan hal ini barangkali tidak perlu 

diragukan lagi kebenarannya”. Setiap anak SD sedang berada dalam perubahan fisik 

maupun mental ke arah yang lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi 

tingkah laku sosial pun meningkat. 

Siswa SD mengembangkan rasa percaya dirinya terhadap kemampuan dan 

pencapaian yang baik dan relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan 

antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih, namun 

perasaan akan kegagalan dapat memaksa mereka berperasaan negatif terhadap dirinya 

sendiri sehingga menghambat mereka dalam belajar. Jean Piaget (dalam Pebriyenni, 

2009:2) mengidentifikasi tahapan-tahapan perkembangan intelektual yang dilalui anak, 

yaitu: (1) tahap sensorik motor usia 0-2 tahun; (2) tahap operasional usia 2-6 tahun; (3) 

tahap operasional kongkrit usia 7-11 atau 12 tahun; dan (4) tahap operasional formal 

usia 11 atau 12 tahun ke atas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, siswa SD berada pada tahap 

operasional kongkrit. Pada tahap ini, anak mengembangkan pemikiran logis, masih 

sangat terikat pada fakta-fakta perceptual; artinya, anak mampu berpikir logis tetapi 

masih terbatas pada objek-objek kongkrit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 

mempunyai karakteristik sendiri, di mana dalam proses berpikirnya, mereka belum 

dapat dipisahkan dari dunia kongkrit atau hal-hal yang faktual. 

Hal itu seperti dikatakan Darmodjo (dalam Pebriyenni, 2009:3) bahwa anak usia 

SD adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, 
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emosional maupun badaniayah, di mana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-

masing aspek tersebut tidak sama, sehingga terjadi berbagai variasi tingkat 

pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. Hal ini suatu faktor yang menimbulkan adanya 

perbedaan individual pada anak-anak SD, walaupun mereka dalam usia yang sama. 

Pengertian PKn. Ada beberapa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Menurut Depdiknas (2007:25), “PKn merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan 

untuk membentuk atau membina warga negara yang baik, yaitu warga negara yang 

baru, mau dan mampu berbuat baik”. 

Di samping itu, menurut Depdiknas (2006:271), PKn merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil dan memiliki karakter seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, PKn merupakan usaha untuk membekali 

siswa dengan kemampuan dan keterampilan dasar agar dapat tumbuh menjadi pribadi 

yang baik. 

Konsep PKn. Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari istilah civic eduction, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Ada 

beberapa ahli yang mendefenisikan Pendidikan Kewargaraan di antaranya: 

Menurut Zamroni (2008:7), PKn adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan 

untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, 

melalui aktivitas menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan 

masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu 

learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; 

kelangsungan demokrasi tergantung pada menstranformasikan nilai-nilai demokrasi. 

Menurut Winataputra (dalam Ruminiati, 2007:1.25), PKn yaitu pendidikan yang 

menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun1949. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa defenisi PKn adalah 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang 

berpikir kritis dan demokrasi. 

Karakteristik Pembelajaran PKn. PKn memiliki visi tersendiri. Menurut Yusrizal 

(2010:1-2), visi mata pelajaran PKn adalah mewujudkan proses pendidikan integral di 
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sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, 

partisipasi dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk 

berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis. 

Berdasarkan visi mata pelajaran PKn, maka dapat dikembangkan misi PKn 

sebagai berikut: (a) Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan 

landasan yang rasional untuk menyusun PKn sebagai pendidikan intelektual ke arah 

pembentukan warga negara yang demokratis. (b) Menyusun subtansi PKn baru sebagai 

pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam 

konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar 

demokrasi Indonesia. 

Hal ini berkaitan dengan karakteristik PKn dengan paradigma baru, yaitu PKn 

merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima 

sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dapat 

dilaksanakan melalui: (a) Civic intellegence, yaitu kecerdasan dasar dan daya nalar 

warga negara yang baik dalam dimensi spiritual, rasional dan emosional. (b) Civic 

responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab. (c) Civic participation, kemampuan berpartisipasi warga negara 

atas dasar tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial sebagai pemimpin hari 

depan. 

Tujuan Pembelajaran PKn. Tujuan PKn adalah untuk mengembangkan potensi 

individu sehingga memiliki suatu wawasan, posisi dan keterampilan, serta berkembang 

secara positif dan secara demokratis. Menurut Depdiknas (2006:271), PKn bertujuan 

agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, 

dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2) Berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara serta anti terhadap korupsi. 3) Berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia 

agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 4) Berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, mata pelajaran PKn bertujuan 

untuk memberi pengetahuan kepada siswa tentang nilai-nilai Pancasila agar menjadi 

warga negara  yang bertanggung jawab dan dapat mengaplikasikannya dalam proses 

pembelajaran. 
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Ruang Lingkup PKn. Setiap ilmu pengetahuan atau bidang studi memiliki ruang 

lingkup tersendiri, begitu juga PKn. Menurut Depdiknas (2007:26), ruang lingkup 

pembelajaran PKn adalah: (1) Persatuan dan kesatuan; (2) Norma hukum dan 

peraturan; (3) Hak asasi manusia (HAM); (4) Kebutuhan warga negara; (5) Konstitusi; 

(6) Kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; (8) Globalisasi. 

Jadi, dapat disimpulkan, ruang lingkup pembelajaran PKn adalah persatuan dan 

kesatuan bangsa, norma, hukum dan persatuan, hak asasi manusia, kebutuhan warga 

negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. 

2. Minat Belajar Siswa 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada jenjang pendidikan, sebuah minat 

belajar menjadi hal terpenting, karena tanpa ada minat, yang terjadi tidak mungkin 

seseorang dapat dikatakan belajar. Oleh karena itu, belajar bukanlah hanya menghapal 

sejumlah fakta atau informasi tetapi belajar merupakan tindakan berbuat dan 

memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pengertian Minat. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan semakin besar minat (Slameto, 

1995:180). 

Menurut Crow and Crow (dalam Djali, 2010), minat erat hubungannya dengan 

daya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh kegiatan 

itu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab kegiatan dan sebab partisipasi 

dalam suatu kegiatan. 

Berdasarkan pengertian minat di atas, dapat penulis simpulkan, siswa dikatakan 

berminat dalam belajar jika adanya perhatian, adanya ketertarikan, dan rasa senang. 

Adanya perhatian dijabarkan menjadi perhatian terhadap bahan pelajaran, memahami 

materi pelajaran dan menyelesaikan soal-soal. 

Faktor Pendorong Minat Belajar. Menurut Crow dan Crow (dalam Kusumah, 

2009), minat atau interest merupakan kekuatan individu yang menyebabkan individu 

memberikan perhatian pada orang, benda atau aktivitas. 
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Tiga faktor yang mendasari timbulnya minat adalah: (1) Faktor dorongan dalam; 

faktor ini merupakan dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk 

melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya untuk 

dorongan makan, menimbulkan minat untuk mencari makanan. (2) Faktor motivasi 

sosial; faktor ini merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima 

dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak 

individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya minat pada studi karena ingin 

mendapatkan penghargaan dari orangtuanya. (3) Faktor emosional; minat erat 

hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu menyertai seseorang dalam 

berhubungan dengan objek minatnya. 

Karena kekomplekan kepribadian seseorang, faktor-faktor di atas tidak berdiri 

sendiri secara terpisah tetapi terpadu sebagai penyebab timbulnya minat pada diri 

seseorang. 

Dari uraian di atas, jelaslah, minat merupakan hal yang penting karena minat 

merupakan suatu kondisi awal sebelum mempertimbangkan atau membuat keputusan 

untuk melakukan tindakan. Minat merupakan perasaan tertarik, suka dan percaya 

terhadap suatu objek yang dipersepsi menyenangkan dan bermanfaat. 

3. Strategi Pembelajaran 

Pengertian Strategi Pembelajaran. Secara umum, strategi merupakan suatu cara 

atau kiat untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau target yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Strategi-strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir yang 

digunakan oleh siswa dalam mempengaruhi hal-hal yang dipelajari, termasuk proses 

memori dan metakognitif. Sulistyono (dalam Trianto, 2010:140) mendefinisikan 

strategi belajar sebagai tindakan khusus yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mempermudah, mempercepat, lebih menikmati, lebih mudah memahami secara 

langsung, lebih efektif, dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang baru. 

Sedangkan M. Nur (dalam Trianto, 2010:140) mengemukakan istilah lain dari strategi-

strategi belajar (learning strategies) sebagai strategi-strategi kognitif, yaitu suatu 

strategi belajar yang mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir siswa yang 

digunakan pada saat menyelesaikan tugas-tugas belajar. 
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Pendapat M. Nur di atas diperkuat lagi oleh pendapat Norman (dalam Trianto, 

2010:140) dengan memberikan argumen yang kuat tentang pentingnya pengajaran yang 

menggunakan strategi. Urgensi pengajaran yang menggunakan strategi belajar tersebut 

berlandaskan pada dalil bahwa keberhasilan belajar siswa sebagian besar bergantung 

pada kemahiran untuk belajar secara mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:5-6), ada empat strategi dasar dalam belajar 

mengajar, yaitu: (a) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. 

(b) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan 

hidup masyarakat. (c) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. (d) Menetapkan norma-norma dan 

batas minimal keberhasilan atau kriteria serta strandar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 

mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem 

instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. 

Menurut M. Nur (dalam Trianto, 2010:143), beberapa strategi belajar yang dapat 

digunakan dan diajarkan adalah: 

a) Stategi mengulang (rehearsal strategies); strategi ini membantu memindahkan 

pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Strategi 

mengulang dibedakan menjadi strategi mengulang sederhana dan strategi 

mengulang kompleks. Mengulang sederhana dapat membantu mempertahankan 

informasi tetap berada dalam memori jangka pendek, tetapi kurang membantu 

membuat bermakna informasi baru tersebut, kecuali dengan menggunakan strategi 

pengulangan kompleks, menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir. 

b) Strategi elaborasi (elaboration strategies); strategi elaborasi adalah proses 

penambahan rincian dari informasi baru sehingga lebih bermakna, karena sistem 

pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Bagian-bagian 

dari strategi elaborasi ini antara lain: pembuatan catatan, penggunaan analogi, dan 

metode PQ4R (preview, question, read, reflect, recite, dan review). 

c) Strategi organisasi (organization strategies); strategi organisasi adalah strategi 

peningkatan kebermaknaan informasi baru, melalui penggunaan struktur-struktur 

pengorganisasian baru pada informasi tersebut. Bagian-bagian dari strategi 
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organisasi ini adalah: mapping (pemetaan konsep), mnemonic (membuat kategori 

baru). 

d) Strategi metakognitif (metacognitive strategies); strategi metakognitif berhubungan 

dengan pemikiran siswa tentang bagaimana mereka sendiri berpikir dan 

kemampuan mereka menggunakan strategi belajar tertentu dengan tepat. 

Berdasarkan beberapa jenis strategi belajar yang dikemukakan oleh M. Nur 

(dalam Trianto, 2010:148) maka penulis rekomendasikan untuk mengambil satu 

strategi sebagai pedoman dalam pembelajaran yaitu strategi organisasi (organization 

strategies). Seperti halnya strategi elaborasi, strategi bertujuan membantu pelajar 

meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan 

mengenakan struktur-struktur pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. 

Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-

istilah itu menjadi subset yang lebih kecil. Strategi-strategi ini juga terdiri dari 

pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih 

besar. Outlining, mapping, dan mnemonics yang meliputi pemotongan, akronim, dan 

kata terkait merupakan strategi organisasi yang umum. 

Outlining. Dalam outlining atau membuat kerangka garis besar, siswa belajar 

menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Dalam 

pembuatan kerangka garis besar tradisional, satu-satunya jenis hubungan adalah satu 

topik yang kedudukannya lebih rendah terhadap topik lain. Sama dengan strategi lain, 

siswa jarang sebagai pembuat kerangka yang baik pada awalnya, namun mereka dapat 

belajar menjadi penulis kerangka yang baik apabila diberikan pengajaran tepat dan 

latihan yang cukup. 

Pemetaan Konsep (Concept Mapping). Salah satu pernyataan dalam teori 

Ausubel adalah bahwa faktor yang paling penting mempengaruhi pembelajaran adalah 

apa yang telah diketahui siswa (pengetahuan awal). Jadi, supaya belajar jadi bermakna, 

maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur 

kognitif siswa. Ausubel belum menyediakan suatu alat atau cara yang sesuai digunakan 

guru untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh para siswa (Dahar, 1988:149). 

Berkenaan dengan itu, Novak dan Gowin (dalam Dahar, 1988:149) mengemukakan 

bahwa cara untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa supaya belajar 

bermakna berlangsung dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep. 
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Mnemonics. Mnemonics merupakan metode untuk membantu menata informasi 

yang menjangkau ingatan dalam pola-pola yang dikenal, sehingga lebih mudah 

dicocokkan dengan pola skemata dalam memori jangka panjang. 

Chunking (Potongan). Misalnya seseorang dapat mengingat nomor telepon 10 

angka karena ia telah membaginya dalam tiga kelompok, yaitu kode wilayah, tempat, 

dan tiga nomor orang yang dituju. 

Akronim (Singkatan). Akronim adalah singkatan (kependekatan) yang berupa 

gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang dituliskan dan dilafalkan sebagai 

kata yang wajar. Misalnya, ABRI merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia; rudal singkatan dari peluru kendali; mayjen singkatan dari mayor 

jenderal, dan lainnya. 

4. Strategi Peta Konsep 

Pengertian dan Manfaat Peta Konsep. Ada beberapa pendapat yang terkait 

dengan peta konsep. George Posner dan Alan Rudnistsky (dalam Trianto, 2010:159) 

menyatakan, “Peta konsep mirip peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada 

hubungan antaride-ide, bukan hubungan antartempat”. Peta konsep bukan hanya 

menggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan juga menghubungkan antara 

konsep-konsep itu. 

Pembelajaran dengan peta konsep sangat memungkinkan untuk digunakan. 

Pembuatan peta konsep yang menggunakan warna yang beraneka, simbol, serta besar 

huruf yang bervariasi, maka tampilan peta konsep tersebut sangat cocok dengan 

peradigma baru pembelajaran. Peta konsep biasanya dibuat pada lembaran kertas polos, 

ditulis dengan menggunakan spidol atau pensil yang berwarna-warni. Biaya 

pembuatannya relatif murah, mudah dibawa dan disimpan. Berbagai kemudahan inilah 

yang memungkinkan peta konsep dapat dibuat oleh siswa dan digunakan oleh guru. 

Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Teori belajar bermakna Ausubel menerapkan pembelajaran 

dengan mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. 

Menurut Ratna Wilis Dahar (2006:95), “Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan 

suatu proses menguatkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang.” 
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Konsep merupakan dasar-dasar untuk berpikir, untuk belajar aturan-aturan dan 

akhirnya memecahkan masalah. Hal ini berarti konsep merupakan dasar bagi proses 

yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi untuk 

memecahkan masalah. 

Peta konsep merupakan suatu alat pendidikan yang bertujuan untuk membangun 

pengetahuan siswa dalam belajar secara sistematis, yaitu sebagai teknik untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep belajar dan pemecahan 

masalah. Peta konsep dalam pembelajaran merupakan salah satu produk kreatif bentuk 

sederhana yang dapat dikembangkan dengan mencatat peta pikiran. Hal ini diduga 

dapat meningkatkan sikap kreatif peserta didik. Menurut Toni Buzan (2008:13), peta 

konsep berguna untuk: “(1) membentuk peserta didik belajar, mengatur dan 

menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, (2) menggolongkan 

informasi yang mendapatkan akses seketika atau daya ingat yang sempurna.” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, peta konsep 

memegang peranan penting dalam belajar bagi siswa dalam menguji dan 

menghubungkan pengertian yang diketahuinya. Peta konsep memegang peranan 

penting dalam belajar. Dengan peta konsep, siswa dilatih untuk memikirkan konsep-

konsep yang telah mereka ketahui. 

Peta Konsep dalam Pembelajaran. Peta konsep merupakan salah satu bagian dari 

strategi organisasi pembelajaran. Strategi organisasi pembelajaran bertujuan membantu 

siswa meningkatkan kebermaknaan materi pelajaran, terutama dilakukan dengan 

mengaitkan struktur-struktur pengorganisasian baru pada materi pelajaran tersebut. 

Strategi-strategi pengorganisasian pembelajaran dapat terdiri dari pengelompokan 

ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi 

bagian pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi 

yang lebih besar. 

Peta konsep dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan yang bermakna di 

antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Menurut Novak dan Gowin 

(dalam Lufri, dkk., 2007:155), “Proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang 

dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik.” 

Belajar bermakna lebih mudah berlangsung apabila konsep-konsep baru 

dikaitkan dengan konsep yang sudah diketahui. Peta konsep dapat membantu siswa 
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bagaimana belajar dan menghubungkan apa yang telah diketahui dengan apa yang akan 

dipelajari. 

Trianto (2010:159) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: (a) Peta 

konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep 

dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, 

biologi, matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang 

studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. (b) Suatu peta 

konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, atau suatu bagian dari 

bidang studi. Ciri inilah yang bisa memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional 

antara konsep-konsep. (c) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama, ini berarti 

ada konsep yang lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain. (d) Bila dua atau 

lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah 

suatu hirarkhi pada peta konsep tersebut. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka sebaiknya peta konsep disusun secara hirarkhi; 

artinya, konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak peta, semakin ke bawah 

konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. Penggunaan peta 

konsep dalam pembelajaran PKn akan bisa membuat informasi yang abstrak menjadi 

kongkrit, serta sangat bermanfaat meningkatkan ingatan suatu konsep pembelajaran 

dan menunjukkan pada siswa bahwa pemikiran itu mempunyai bentuk. 

Langkah-langkah Strategi Membuat Peta Konsep dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran PKn. Arends (dalam Trianto, 2010:160) mengemukakan langkah-

langkah dalam membuat peta konsep sebagai berikut: (a) Langkah 1: mengidentifikasi 

ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. (b) Langkah 2: 

mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. (c) 

Langkah 3:  menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. (d) 

Langkah 4: mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang  secara 

visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut. 

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau suatu 

diagram tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu 

sama lain. George Posner dan Alan Rudnitsky (dalam Trianto, 2010:159) menulis 

bahwa “peta konsep mirip peta jalan, namun peta konsep menaruh perhatian pada 

hubungan antaride-ide, bukan hubungan antartempat.” Untuk membuat suatu peta 

konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan 

suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang peta 
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konsep merupakan diagram hirarkhi, kadang-kadang peta konsep itu memfokuskan 

pada hubungan sebab akibat. 

Mengacu kepada Ratna Wilis Dahar (2006:108-109), dapat diketahui bahwa 

langkah-langkah dalam membuat peta konsep adalah: “(1) Pilihlah suatu bacaan dari 

buku pelajaran, (2) tentukan konsep-konsep yang relevan, (3) urutkan konsep-konsep 

dari yang inklusif ke yang paling inklusif atau contoh-contoh, (4) susunlah konsep-

konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep yang paling inklusif di puncak ke 

konsep yang paling tidak inklusif, (5) hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata 

atau kata-kata penghubung.” 

Mencermati berbagai pendapat di atas, maka dapat disusun langkah-langkah 

penerapan strategi peta konsep dalam pembelajaran PKn sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal; hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: mengkondisikan kelas; 

apersepsi; menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

b) Kegiatan inti; hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: menyampaikan topik 

pembelajaran; memaparkan materi pembelajaran PKn, yaitu menjelaskan materi 

pokok bahasan sesuai dengan RPP yang telah disusun; mengarahkan siswa secara 

klasikal tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan strategi peta konsep; 

dalam hal ini guru membuatkan arahan tentang konsep dasar peta konsep yang 

terintegrasi dalam pembelajaran, semua siswa memperhatikan guru di depan kelas 

yang memberikan contoh penggunaan peta konsep dalam pembelajaran yang 

mereka pelajari; guru membagi siswa atas beberapa kelompok dan memberikan 

tugas kepada setiap kelompok yaitu siswa mencoba melahirkan peta konsep secara 

berkelompok sesuai dengan materi pembelajaran; siswa melakukan diskusi 

kelompok di bawah pengawasan guru; guru bersama siswa menyempurnakan hasil 

diskusi kelompok. 

c) Kegiatan akhir; hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: guru bersama dengan 

siswa menyimpulkan materi pembelajaran; guru mengadakan evaluasi; guru  

bersama siswa membahas jawaban evaluasi. 

Kelebihan Strategi Peta Konsep. Ausubel dan Novak (dalam Bardi, 2011) 

menyatakan ada tiga kegunaan dari belajar bermakna, yaitu: (1) informasi yang 

dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat, (2) informasi yang tersubsumi 

mengakibatkan peningkatan diferensiasi dari subsumer-subsumer, sehingga 

memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip, (3) 
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informasi yang dilupakan sesudah subsumi obliteratif meninggalkan efek residual pada 

subsumer, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip, walaupun telah terjadi 

lupa. 

Gibson (dalam Bardi, 2011) menyatakan bahwa pendekatan peta konsep dapat 

bermanfaat dalam pembelajaran konsep pada perkuliahan biologi. Dengan pendekatan 

ini, konsep-konsep kunci ditata dalam sebuah tatanan hirarkhis dengan hubungan yang 

menunjukkan keterkaitan konsep. Harapannya adalah hal ini akan membantu para guru 

dan yang sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Peta 

konsep dapat menunjukkan secara visual berbagai cara yang dapat ditempuh dalam 

menghubungkan pengertian konsep di dalam permasalahannya, sehingga terjadi 

keterkaitan antara konsep dalam bentuk proposisi di mana seperangkat konsep tersebut 

harus menyatu dalam bentuk proposisi. Jadi, dapat dikatakan bahwa peta konsep adalah 

alat untuk menyatakan secara eksplisit konsep dan proposisinya. 

Pembelajaran dengan menggunakan peta konsep memiliki kelebihan dan 

kelemahan yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun kelebihan pembelajaran dengan 

menggunakan peta konsep yang dinyatakan Novak dan Gowin (dalam Bardi, 2011) 

sebagai berikut: 

 Bagi guru: (a)  Pemetaan konsep dapat menolong guru mengorganisir seperangkat 

pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan. (b) Pemetaan konsep 

merupakan cara terbaik menghadirkan materi pe-lajaran, hal ini disebabkan peta 

konsep adalah alat belajar yang tidak menimbulkan efek verbal bagi siswa, karena 

siswa dengan mudah melihat, membaca dan mengerti makna yang diberikan. 

(c)  Pemetaan konsep menolong guru memilih aturan pengajaran berdasarkan 

kerangka kerja yang hirarkhi, hal ini mengingat banyak materi pelajaran yang 

disajikan dalam urutan yang acak. (d) Membantu guru meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengajarannya. 

 Bagi siswa: (a) Pemetaan konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan 

proses belajar bermakna,  yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya 

ingat belajarnya. (b)   Dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berpikir siswa, 

hal ini menimbulkan sikap kemandirian belajar yang lebih pada siswa. 

(c)   Mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik, yang akan 

memudahkan belajar. (d)   Dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran 

secara lebih komprehensif dalam setiap komponen konsep-konsep dan mengenali 

hubungan antara konsep-konsep berikutnya. 
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Kelemahan Strategi Peta Konsep. Beberapa kelemahan atau hambatan yang 

mungkin dialami siswa dalam menyusun peta konsep, antara lain: (1) perlunya waktu 

yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia di kelas 

sangat terbatas, (2) sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang 

dipelajari, (3) sulit menentukan kata-kata untuk menghubungkan konsep yang satu 

dengan konsep yang lain. 

Hambatan yang kemungkinan dialami siswa dapat diatasi dengan melakukan hal-

hal sebagai berikut: (1) siswa diminta untuk membuat peta konsep di rumah dan pada 

pertemuan berikutnya didiskusikan dalam kelas, (2) siswa diharapkan dapat membaca 

kembali materi dan memahaminya agar dapat mengenali konsep-konsep yang ada 

dalam bacaan sehingga dapat mengkaitkan konsep-konsep tersebut dalam peta konsep. 

5. Praksis Strategi Peta Konsep 

Dalam tahapan praksisnya, implementasi strategi peta konsep dalam 

pembelajaran PKn SD yaitu: guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

guru merancang pembelajaran dengan strategi peta konsep; guru membuat media 

pembelajaran peta konsep, alat dan bahan ajar, serta lembar kerja siswa (LKS); guru 

menyiapkan soal-soal untuk tes evaluasi (ujian) yang sesuai dengan materi 

pembelajaran PKn. 

Tahapan praksis implementasi riilnya strategi peta konsep dalam pembelajaran 

PKn SD yaitu: (1) Guru memberikan rangsangan tentang konsep dasar pembelajaran 

PKn, yaitu di awal proses pembelajaran, guru menyampaikan materi rangsangan 

pembelajaran berupa hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan 

disampaikan dalam materi pembelajaran. (2) Guru memaparkan materi pembelajaran 

PKn, yaitu menjelaskan materi tentang pokok bahasan sesuai dengan RPP yang telah 

disusun. (3) Guru mengarahkan siswa secara klasikal tentang konsep pembelajaran 

dengan menggunakan strategi peta konsep; dalam hal ini guru membuatkan arahan 

tentang konsep dasar peta konsep yang terintegrasi dalam pembelajaran, semua siswa 

memperhatikan guru di depan kelas yang memberikan contoh penggunaan peta konsep 

dalam pembelajaran yang mereka pelajari. (4) Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok dan memberikan tugas kepada setiap kelompok, yaitu siswa mencoba 

melahirkan peta konsep secara kelompok sesuai dengan materi pembelajaran. (5) Siswa 

melakukan diskusi kelompok di bawah pengawasan guru. (6) Refleksi, yaitu guru 

bersama siswa melihat kebenaran tentang pembuatan peta konsep yang telah mereka 
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cobakan. (7) Penilaian dengan evaluasi, ini merupakan tahap akhir di mana guru ingin 

melihat bagaimana hasil belajar selama pembelajaran berlangsung. 

Dengan mengikuti penerapan implementasi riil strategi peta konsep dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka peluang 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam hal: minat siswa bertanya; minat siswa 

menjawab pertanyaan; dan minat siswa mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan 

guru. 

Dengan mengikuti penerapan implementasi riil strategi peta konsep dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka pula 

peluang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun indikator keberhasilan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran PKn diukur dengan menggunakan indikator kriteria 

ketuntasan minimum (KKM). 

F. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Pertama, hakikat strategi peta konsep adalah suatu strategi penggunaan alat 

pendidikan yang bertujuan untuk membangun pengetahuan siswa dalam belajar secara 

sistematis, yaitu sebagai teknik untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam 

penguasaan konsep belajar dan pemecahan masalah. Adapun kegunaan strategi peta 

konsep ini dalam pembelajaran adalah untuk: (1) membantu siswa belajar, mengatur 

dan menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, (2) menggolongkan 

informasi yang mendapatkan akses seketika atau daya ingat yang sempurna. 

Kedua, tahapan implementasi strategi peta konsep dalam pembelajaran PKn SD 

adalah: (1) Guru memberikan rangsangan tentang konsep dasar pembelajaran PKn. (2) 

Guru memaparkan materi pembelajaran PKn. (3) Guru mengarahkan siswa secara 

klasikal tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan strategi peta konsep. (4) 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas kepada setiap 

kelompok. (5) Siswa melakukan diskusi kelompok. (6) Melakukan refleksi. (7) 

Penilaian dengan evaluasi. 

Ketiga, implementasi strategi peta konsep dalam pembelajaran PKn SD dapat 

membuka peluang meningkatkan minat belajar siswa dalam hal: minat siswa menjawab 

pertanyaan; dan minat siswa mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan guru. 
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Dengan meningkatnya minat belajar siswa, maka terbuka pula peluang untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Setelah mengetahui dan memahami implementasi strategi peta konsep dalam 

pembelajaran PKn SD seperti di atas, disarankan kepada insan pendidikan untuk 

pentingnya menyadari bahwa strategi peta konsep dapat dijadikan salah satu alternatif 

variasi dalam pelaksanaan pembelajaran PKn. Hal ini karena strategi peta konsep 

tersebut bisa diharapkan membuka peluang meningkatkan minat dan sekaligus hasil 

belajar siswa. 

Demikian uraian, kesimpulan dan saran dari tulisan ini. Semoga hal ini bisa 

membantu kita dalam memahami dan menyadari akan pentingnya strategi peta konsep 

yang dapat dijadikan salah satu alternatif variasi dalam pelaksanaan pembelajaran PKn 

SD, dan bisa pula memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi para insan 

pendidikan. 

*Ditulis bersama Aisyah Anggraeni, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) 2019 FIP Universitas Negeri Padang (UNP), Padang. 
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BAB VII 

KAJIAN PELUANG MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DARI 

PRAKSIS STRATEGI ACTIVE DEBATE PADA  

PEMBELAJARAN PKn SD 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji peluang meningkatkan segi aktivitas belajar bagi 

peserta didik dari praksis strategi active debate dalam ranah pembelajaran PKn di SD. 

Hal ini dengan tujuan memberi wawasan kepada warga bangsa (khususnya yang 

berkiprah di dunia pendidikan dalam pembelajaran PKn di SD) untuk: memahami 

hakikat strategi active debate; memahami tahapan implementasi strategi active debate 

di dalam ranah pembelajaran PKn SD; dan mengetahui praksis implementasi strategi 

active debate pada ranah pembelajaran PKn di SD dalam usaha meningkatkan aktivitas 

belajar peserta didik. Pada tataran praksis, selanjutnya, diharapkan insan pendidikan 

dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran PKn SD. Disarankan kepada insan pendidikan 

untuk pentingnya menyadari bahwa strategi active debate dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif variasi di dalam penyelenggaraan pembelajaran PKn. Sebab, strategi 

active debate tersebut bisa diharapkan membuka peluang meningkatkan sisi aktivitas 

dan sekaligus hasil belajar para peserta didik. 

B. PENDAHULUAN 

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah 

Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu/kualitas pendidikan dengan 

bermacam cara, misalnya meningkatkan mutu guru, merevisi kurikulum, perbaikan 

proses pembelajaran, dan lainnya. Hal itu dilakukan supaya dapat melahirkan manusia-

manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas tersebut dapat diwujudkan di 

antaranya dengan cara mengikuti pendidikan formal. Pendidikan formal pertama yang 

biasanya dimasuki oleh setiap anak ialah sekolah dasar (SD). 

Pendidikan SD tersebut merupakan langkah awal perolehan pengetahuan bagi 

para siswa. Di antara mata pelajaran yang ada dan dipelajari peserta didik di SD ialah 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pembelajaran PKn yang diselenggarakan di SD 

mempunyai peranan yang amat penting dalam membentuk manusia atau warga negara 
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Indonesia (WNI), sehingga menghasilkan manusia yang kreatif, berpikir kritis, tanggap, 

dan inovatif. Sebagaimana dijelaskan Depdiknas (2006:18), tujuan PKn ialah: (1) 

Mendorong para peserta didik untuk mampu berpikir secara kritis, rasional, serta kreatif 

di dalam merespons isu kewarganegaraan. (2) Mendorong peserta didik untuk mampu 

berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, bertindak cerdas di dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, serta antikorupsi. (3) Mendorong peserta didik berkembang 

secara baik/positif, demokratis guna membentuk dirinya berdasarkan karakter 

masyarakat Indonesia supaya bisa hidup bersama dengan bangsa lainnya. (4) 

Mendorong peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan bangsa lainnya di dalam 

percaturan dunia, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Menciptakan proses pembelajaran PKn yang bisa mengembangkan berbagai 

kemampuan seperti berpikir kritis, kreatif, inspiratif, interaktif di dalam pembelajaran 

PKn, tidaklah mudah. Sebagian besar siswa masih menganggap PKn sebagai pelajaran 

yang mementingkan hapalan. Guru dalam proses pembelajarannya hanya menuntut 

kemampuan kognitif peserta didik. Hal ini ditegaskan oleh Sanjaya (2011:1) bahwa 

dalam proses pembelajaran, para peserta didik kurang didorong dalam mengembangkan 

kemampuan berpikirnya, dan proses pembelajarannya di dalam kelas, siswa cenderung 

lebih diarahkan kepada kemampuan untuk menghapal informasi, Siswa jarang dituntut 

memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diingatnya sehingga siswa kaya 

akan ilmu tetapi kurang dalam pengaplikasiannya. 

Padahal, pembelajaran PKn perlu diupayakan agar mempersiapkan kepribadian 

yang lebih mantap. PKn membantu siswa agar memiliki sikap menghormati serta 

tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PKn diberikan nilai-nilai 

bagaimana bertingkah laku secara baik, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

Pancasila. 

Melihat uraian di atas, bisa disimpulkan, pelajaran PKn tersebut sebetulnya amat 

penting diajarkan kepada siswa. Melalui pelajaran PKn dapat dipupuk kepribadian 

siswa dengan nilai-nilai Pancasila, dihasilkan siswa yang mampu untuk berpikir kritis, 

rasional, serta kreatif dalam merespons isu-isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif, 

bertanggung jawab, berkembang secara baik/positif, serta berperilaku demokratis 

sehingga bisa membentuk dirinya berdasarkan karakter masyarakat Indonesia yang 

selanjutnya diharapkan juga mampu hidup bersama dengan bangsa lainnya. 
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Guna mewujudkan tujuan pembelajaran PKn di atas, dituntut adanya aktivitas 

belajar peserta didik yang maksimal. Sementara itu, berdasarkan pengamatan di banyak 

SD selama ini, khususnya dalam pembelajaran PKn, penulis melihat pelaksanaan 

pembelajaran PKn yang diselenggarakan guru cenderung dominan memakai metode 

ceramah serta tanya jawab. Proses pembelajaran yang diselenggarakan guru kurang 

demokratis, dimana siswa hanya menerima pelajaran berdasarkan apa yang disajikan 

guru. Hal itu mengakibatkan siswa kurang beraktivitas dalam kegiatan belajar-

mengajar, dimana dalam proses pembelajaran, guru hanya menuntut kemampuan 

kognitif siswa. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan, diperoleh 

informasi, guru dalam proses pembelajaran cenderung belum sepenuhnya melibatkan 

siswa, akibatnya siswa menjadi bosan dan siswa banyak yang meribut di dalam kelas. 

Ada siswa yang berlari di dalam kelas, ada yang mengganggu teman sebangkunya, dan 

ada juga siswa yang keluar masuk kelas tanpa memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan pelajaran. Siswa kurang mempunyai kesempatan dalam beraktivitas, 

karena guru kurang memfasilitasi peserta di didik dalam proses belajar-mengajarnya. 

Siswa juga kurang bersemangat dalam proses pembelajarannya, siswa kurang 

mengeluarkan pendapat mengenai materi ajar yang diberikan guru, dan siswa kurang 

meminati pelajaran PKn. Selain itu pemahaman peserta didik terhadap pelajaran PKn 

sangat kurang, sehingga hasil belajar para siswa cenderung rendah atau kurang 

mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang telah ditetapkan sekolah. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa hanya sedikit dari 

siswa yang bersungguh-sungguh dalam memperhatikan guru dalam menerangkan 

pembelajaran dan jika guru mengadakan kegiatan tanya jawab, banyak peserta didik 

yang pasif daripada siswa yang beraktivitas. Pada saat tanya jawab, hanya sedikit pula 

siswa yang terlihat beraktivitas, yang mana siswa yang beraktivitas itu hanya siswa 

yang sama atau siswa-siswa yang pintar-pintar, dan siswa-siswa ini memegang 

peringkat dalam kelasnya. Ketika pelajaran selesai dan guru menyuruh untuk bertanya 

dan menyatakan pendapatnya, hanya sedikit pula siswa ikut beraktivitas. Selanjutnya 

ketika disuruh mengerjakan latihan, siswa banyak yang tidak paham, dan hanya sedikit 

pula siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Di samping itu, guru kurang 

memberikan respon positif kepada para peserta didik lain yang ingin berusaha 

memberikan tanggapan tentang pelajaran yang diajarkan guru dan bertanya mengenai 

tugas yang diberikan guru, sehingga membuat semangat beraktivitas siswa menurun 

atau belum memuaskan. 
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Perlu diakui, berbagai upaya telah dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

aktivitas seperti melaksanakan proses pembelajaran dengan cara tanya jawab dan tugas, 

tetapi belum juga mampu meningkatkan aktivitas siswa. Setelah dikaji lebih dalam, 

ternyata guru kurang memberikan tugas yang memang menuntut kreativitas siswa, 

dimana jawabannya memang membutuhkan pemikiran kritis dan pendapat maupun 

sikap siswa. Metode ceramah dan tanya jawab yang sudah dilaksanakan oleh guru dan 

siswa hanya sekadar memecahkan masalah, maka tampaknya pemecahan masalah ini 

juga tidak menghasilkan terlalu banyak siswa yang terlibat. 

Sementara apabila dikaji dari karakteristik siswa SD, perlu disadari bahwa siswa 

SD sangat senang belajar dengan hal-hal yang kongkrit (nyata). Hendaknya guru 

memberikan variasi dalam pembelajaran misalnya dengan memakai metode yang cocok 

dengan keadaan/kondisi siswa yang memang menuntut aktivitas siswa dengan 

pemikirannya yang kritis, dan penggunaan media belajar, sehingga tidak ada perbedaan 

antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh. Dengan upaya penerapan metode yang 

cocok itu, peserta didik tak akan keluar masuk kelas lagi dan bermain ataupun 

mengganggu temannya di waktu proses pembelajaran, karena di saat pembelajaran 

dengan memakai strategi ini para peserta didik merasa tertarik, ikut serta, dan terlibat di 

dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak pula harus mutlak berasal dari guru, tetapi 

pembelajaran ini dapat juga diperoleh dari teman, orangtua bahkan bisa juga 

didapatkan dari membaca buku atau lingkungan tempat siswa tinggal. Pembelajaran 

jika berpusat pada guru saja dapat mengakibatkan banyak siswa yang intelektualnya 

atau olah pikirnya terbatas pada pembelajaran yang diberikan guru. Dengan hal itu 

siswa tidak boleh tergantung kepada guru, tetapi siswa harus belajar aktif, dimana 

pembelajaran aktif akan membuat para peserta didik bisa belajar secara baik dan 

mendapatkan informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang 

saat ini, atau memperoleh informasi yang belum diberikan guru tetapi siswa sudah 

mengerti lebih dahulu. 

Di antara pembelajaran aktif untuk menyiasati kondisi di atas ialah dengan 

memakai strategi active debate. Strategi active debate merupakan salah satu teknik 

instruksional dari belajar aktif, yakni strategi yang bisa memberikan kesempatan 

kepada para peserta didik untuk menyatakan tanggapannya tentang hal yang belum 

tahu/dimengerti siswa, membangkitkan analisis pikiran peserta didik, dan bisa 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan hal yang sudah 
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dimengertinya dalam upaya mengemukakan pendapatnya dan memberikan sikap saling 

menghargai antarsiswa yang berlainan tanggapannya. 

Selain itu, strategi active debate melatih para peserta didik supaya mampu dan 

terampil bertanya serta menjawab pertanyaan, baik itu pertanyaan yang berasal dari 

guru ataupun pertanyaan yang berasal dari teman debatnya. Strategi ini juga dapat 

menjadikan siswa berpikir kritis terhadap lingkungan, berpikir positif, kritis, dan 

berpartisipasi aktif, sehingga dengan itu siswa dapat belajar aktif dan cepat tanggap 

dalam memberikan respons yang positif terhadap pembelajaran. 

Strategi pembelajaran active debate tersebut menuntut peran aktif serta 

keterlibatan para siswa di dalam proses belajar-mengajar. Strategi active debate mampu 

meningkatkan aktivitas belajar-mengajar lebih aktif serta mampu pula mendorong para 

siswa lebih bisa kreatif dan beraktivitas terhadap materi pelajaran yang diajarkan, 

sehingga para peserta didik bisa langsung mengaplikasikannya pada kehidupannya 

sehari-hari. Strategi pembelajaran active debate juga dapat melatih siswa agar memiliki 

kemampuan bekerjasama, berkomunikatif, serta menginterprestasikan sebuah kejadian, 

dan akhirnya siswa juga akan lebih selektif di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, penulis menawarkan strategi active 

debate dalam upaya memperbaiki pembelajaran PKn di SD. Karenanya, penulis 

memberi judul tulisan ini “Kajian Peluang Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa dari 

Praksis Strategi Active Debate pada Pembelajaran PKn SD”. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian di atas, muncul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam 

tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah hakikat strategi active debate? (2) Bagaimanakah 

tahapan implementasi strategi active debate dalam pembelajaran PKn SD? (3) 

Bagaimanakah praksis implementasi strategi active debate pada pembelajaran PKn SD 

dalam upaya meningkatkan segi aktivitas belajar siswa? 

Dengan menguak jawaban atas persoalan di atas, diharapkan tulisan ini bisa 

memberi wawasan kepada warga bangsa – khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan dalam pembelajaran PKn SD – sehingga semakin memahami: (1) hakikat 

strategi active debate; (2) tahapan implementasi strategi active debate dalam 

pembelajaran PKn SD; dan (3) praksis implementasi strategi active debate pada 

pembelajaran PKn SD dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pada tataran 

praksisnya, selanjutnya, diharapkan agar pembaca terutama insan pendidikan dapat 
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menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran PKn SD. 

D. METODE 

Metode yang dipakai untuk tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan studi 

literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja 

yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis 

dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan perkataan lain, 

penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang 

ada. Sementara metode literatur ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang 

berkaitan. 

E. PEMBAHASAN 

1. Pembelajaran PKn di SD 

Pengertian PKn. Negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Hukum yang 

dipakai di Indonesia ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang mana nilai-nilai 

Pancasila ini merupakan falsafah dan pedoman hidup berbangsa serta bernegara bagi 

rakyat Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penduduknya harus bisa memahami 

betul nilai-nilai yang ada/terkandung di dalam Pancasila. Pendidikan tentang nilai-nilai 

Pancasila diajarkan/dipelajari di dalam mata pelajaran PKn (Pendidikan 

Kewarganegaraan). Mata pelajaran PKn dahulunya sudah diajarkan juga, tetapi 

namanya tidak mata pelajaran PKn melainkan PPKn (Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan). PKn dikenalkan pada anak-anak dimulai sejak tingkat SD sampai 

di perguruan tinggi. PKn ini tetap dipelajari/dikenalkan supaya dapat memberikan 

dasar-dasar yang bersifat fundamental serta universal bagi Indonesia, baik dalam hidup 

bermasyarakat maupun berbangsa serta bernegara. 

Menurut Hasan (2005:4), PKn merupakan usaha kemampuan dasar yang 

berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan bela 

negara supaya menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 

Sementara menurut Wahab (2002:1.4), PKn ialah mata pelajaran sosial yang bertujuan 
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untuk membina serta mengembangkan siswa supaya menjadi warga negara yang lebih 

baik. Adapun warga negara yang baik itu adalah warga negara yang tahu serta mampu 

untuk berbuat baik bagi negaranya ataupun secara umum yang mengetahui, menyadari, 

dan melaksanakan berbagai hak serta kewajibannya sebagai warga negara. 

Mencermati sejumlah pendapat di atas, bisa disimpulkan, PKn ialah mata 

pelajaran yang ditujukan guna membentuk sikap peserta didik supaya menjadi lebih 

baik yang berdasarkan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Pembelajaran PKn di SD diharapkan bisa mempersiapkan para peserta didik menjadi 

warga negara yang lebih baik sehingga mampu melaksanakan hak serta kewajibannya 

di dalam ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun 

meningkatkan kualitasnya sebagai manusia agar nantinya berguna dan dapat diandalkan 

bagi bangsa serta negara Indonesia. 

Karakteristik Pembelajaran PKn. Yusrizal (2010:1) berpendapat, visi mata 

pelajaran PKn ialah dapat mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah 

dalam rangka pengembangan kemampuan serta kepribadian warga negara yang lebih 

cerdas, partisipatif serta bertanggung jawab yang pada akhirnya akan bisa menjadi 

landasan dalam hal berkembangnya masyarakat Indonesia yang bersifat demokratis. 

Sejalan dengan visi mata pelajaran PKn, Yusrizal (2010:1) menyatakan, misi 

mata pelajaran PKn dikembangkan sebagai berikut: (1) Mengembangkan kerangka 

berpikir baru yang bisa dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn sebagai 

aspek pendidikan intelektual ke arah pembentukan warga negara yang bersifat 

demokratis. (2) Menyusun subtansi PKn baru sebagai proses pendidikan demokrasi 

yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, 

kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi 

Indonesia. 

Menurut Yusrizal (2010:2), karakteristik PKn dengan ciri paradigma barunya 

yakni PKn merupakan sebuah bidang kajian ilmiah serta program pendidikan di ranah 

sekolah dan dapat diterima sebagai suatu wahana utama dan esensi proses pendidikan 

demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan melalui: (1) Civic intellegence, yakni 

kecerdasan serta daya nalar dari warga negara baik di dalam aspek/dimensi spiritual, 

rasional, emosional, ataupun sosial. (2) Civic responsibility, yakni kecerdasan akan hak 

serta kewajiban sebagai pihak warga negara yang ikut bertanggung jawab. (3) Civic 

participation, yakni kemampuan untuk berpartisipasi warga negara yang didasarkan 
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atas tanggung jawabnya, baik itu secara individual, sosial ataupun sebagai manusia 

pemimpin hari depan. 

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan, karakteristik pembelajaran PKn dengan ciri 

paradigma barunya ialah membelajarkan serta melatih siswa untuk berpikir kritis, 

membawa para siswa mengenal, memilih, serta memecahkan masalah, juga melatih 

para siswa di dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah serta keterampilan sosial. 

Ruang Lingkup PKn. Ruang lingkup  dari mata  pelajaran PKn dapat 

dikelompokkan ke dalam komponen rumpun bahan pelajaran dan sub komponen 

rumpun bahan pelajaran. Menurut Ubaedillah dan Rozak (2012:20), ruang lingkup dari 

PKn adalah:  (1) Pendahuluan, (2) Pancasila dan keharusan aktualisasi, (3) Identitas 

nasional dan globalisasi, (4) Demokrasi: teori dan praktik, (5) Konstitusi dan tata 

perundang-undangan Indonesia, (6) Negara: agama dan warga negara, (7) Hak asasi 

manusia (HAM), (8) Otonomi daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), (9) Tata kelola kepemerintahan yang bersih dan baik (clean and 

good governance), dan (10) Masyarakat madani (civil society). 

Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 (dalam Adisusilo, 2012:130), 

ruang lingkup dari mata pelajaran PKn meliputi beberapa aspek berikut: (a) Persatuan 

dan kesatuan bangsa, yaitu meliputi: cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, hidup rukun dalam perbedaan, keutuhan wilayah Republik Indonesia,  

Sumpah Pemuda, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keterbukaan, dan jaminan keadilan. (b) Norma, 

hukum, dan peraturan, yaitu meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, norma yang 

berlaku di masyarakat, tata tertib di sekolah, peraturan-peraturan daerah, norma-norma 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, 

hukum dan peradilan internasional. (c) Hak asasi manusia, yaitu meliputi: hak dan 

kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, pemajuan dan penghormatan 

dan perlindungan HAM, instrumen nasional dan internasional HAM. (d) Kebutuhan 

warga negara, yaitu meliputi: kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga 

negara, hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat. (e) Konstitusi 

negara, yaitu meliputi: hubungan dasar negara dan konstitusi, proklamasi kemerdekaan 

dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. 

(f) Kekuasaan dan politik, yaitu meliputi: demokrasi dan sistem politik, budaya politik, 

budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam 
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masyarakat demokrasi, pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan 

otonomi, pemerintahan pusat. (g) Pancasila, yaitu meliputi: proses perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila sebagai 

ideologi terbuka. (h) Globalisasi, yaitu meliputi: globalisasi di lingkungannya, dampak 

globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dan mengevaluasi globalisasi. 

Mencermati pendapat di atas, diketahui bahwa ruang lingkup PKn ialah 

mencakup aspek-aspek berikut ini: persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, 

peraturan, hak asasi manusia (HAM), kebutuhan warga negara, konstitusi negara, 

kekuasaan dan politik, Pancasila, serta globalisasi. 

Tujuan PKn. Menurut Winataputra (2008:1.0), tujuan PKn ialah untuk 

mengembangkan segala potensi individu warga negara Indonesia sehingga mempunyai 

wawasan, posisi serta keterampilan kewarganegaraan yang dapat memadai serta 

memungkinkan guna berpartisipasi secara cerdas serta bertanggung jawab di dalam 

dimensi-dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pendapat di atas seiring dengan yang diungkapkan Depdiknas (2006:18), bahwa 

tujuan PKn sebagai berikut: (1) Mendorong peserta didik berpikir secara kritis, 

rasional, serta kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Mendorong peserta 

didik berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, bertindak cerdas di dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan antikorupsi. (3) Mendorong peserta didik berkembang 

secara positif, demokratis guna membentuk dirinya berdasarkan karakter masyarakat 

Indonesia supaya bisa hidup bersama dengan bangsa lain. (4) Mendorong peserta didik 

berinteraksi dengan bangsa lain di dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Mencermati  uraian di atas, bisa disimpulkan, tujuan PKn ialah untuk bisa 

mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri para peserta didik serta 

memberikan pengetahuan supaya siswa mampu untuk berpikir kritis, rasional, serta 

kreatif sehingga siswa dapat bertanggung jawab sekaligus dapat mengaplikasikannya 

dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran PKn di SD. Untuk meningkatkan segi aktivitas pembelajaran PKn, 

proses pembelajaran perlu menarik sehingga peserta didik bisa termotivasi untuk 

belajar. Strategi pembelajaran yang bersifat menarik dibutuhkan, yang mana pihak guru 
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lebih banyak diharapkan memberikan berbagai peran kepada para peserta didik sebagai 

subjek belajar dan guru lebih memprioritaskan proses daripada hasil. Di sini guru perlu 

merancang pembelajaran yang melibatkan para peserta didik secara integratif serta 

komprehensif dalam hal aspek/ranah kognitif, afektif serta psikomotor di dalam proses 

belajar-mengajar. 

Dari elaborasi di atas, bisa dilihat bahwa pembelajaran yang tampak lebih cocok 

atau yang tepat guna melibatkan peserta didik secara totalitas ialah strategi 

pembelajaran yang cocok juga dengan kondisi, keadaan dan situasi peserta didik. Pada 

pembelajaran PKn di SD, sebelum proses belajar-mengajar di dalam kelas dimulai, 

perlu dilakukan kegiatan yang mampu memancing daya pikir mereka sehingga akan 

memicu proses pembelajaran. 

2. Aktivitas Belajar Siswa 

Pengertian Aktivitas Belajar. Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan dalam proses interaksi antara guru dengan peserta didik, dalam upaya 

mencapai tujuan. Aktivitas belajar ialah hal yang tampak terpenting dari proses 

pembelajaran, sebab tanpa kegiatan/aktivitas belajar yang terjadi tidak mungkin 

seseorang dapat dikatakan belajar. Belajar bukanlah sekadar menghapal banyak fakta 

dan mendapat pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Hamalik (2007:28) menyatakan, belajar merupakan sebuah proses perubahan 

tingkah laku dari individu melalui cara berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek 

tingkah laku itu ialah pengertian, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, emosional, 

apresiasi, hubungan jasmani, budi pekerti dan etis. 

Menurut Sardiman A.M. (2004:21), belajar adalah berubah, maksudnya adalah 

belajar berarti usaha mengubah tingkah laku, sehingga menjadi melakukan kegiatan. 

Maka, tak ada belajar jika tak ada aktivitas. 

Menurut Hamalik (2007:35), aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam proses interaksi (guru dan peserta didik), dalam usaha meraih 

tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini ialah pada diri siswa, karena dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, maka terciptalah situasi belajar 

aktif. 

Menurut Sardiman A.M. (2004:100), aktivitas belajar merupakan semua kegiatan 

peserta didik di dalam proses belajar, baik kegiatan fisik ataupun mental. Aktivitas 
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tidak sekadar ditentukan oleh aktivitas fisik, melainkan juga ditentukan oleh aktivitas 

yang bersifat non fisik semisal mental, intelektual serta emosional. 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, bisa disimpulkan, di dalam belajar amat 

dibutuhkan adanya aktivitas pembelajaran. Tanpa adanya aktivitas, kegiatan/aktivitas 

belajar dan pembelajaran maka tak mungkin berlangsung secara baik. 

Jenis-jenis Aktivitas Belajar. Aktivitas belajar yang bisa dilaksanakan oleh para 

peserta didik banyak macamnya. Dierich (dalam Hamalik, 2008:90) 

mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas menjadi delapan kelompok, yakni: (1) 

Kegiatan-kegiatan oral (lisan): mengemukakan sebuah fakta atau prinsip, 

menghubungkan sebuah kejadian, mengemukakan pendapat, berwawancara, serta 

diskusi mengajukan pertanyaan, memberi saran. (2) Kegiatan-kegiatan menulis: 

menulis cerita, menulis laporan, membuat sketsa atau rangkuman, mengerjakan tes, 

menulis angket, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi. (3) Kegiatan-kegiatan visual: 

membaca, mengamati orang lain bekerja, dan bermain, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran. (4) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan sebuah permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. (5) 

Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan lainnya. (6) 

Kegiatan-kegiatan menggambar: diagram, peta dan pola, menggambar, membuat 

grafik. (7) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan. (8) 

Kegiatan-kegiatan menarik: menyelenggarakan permainan/simulasi, menari, dan 

berkebun, melaksanakan pameran, membuat model, melakukan percobaan, memilih 

alat-alat. 

Manfaat Aktivitas Belajar. Hamalik (2008:91) berpendapat, penggunaan asas dari 

aktivitas di dalam proses pembelajaran mempunyai manfaat tertentu, di antaranya: (1) 

Siswa belajar serta bekerja berdasarkan minat atau kemampuan sendiri, sehingga amat 

bermanfaat dalam upaya pelayanan perbedaan individu. (2) Siswa berupaya mencari 

pengalaman sendiri serta langsung mengalaminya sendiri. (3) Pembelajaran serta 

belajar dilakukan secara realistis serta kongkrit, sehingga bisa mengembangkan segi 

pemahaman dan mampu berpikir kritis dan menghindarkan terjadinya sisi verbalisme. 

(4) Berbuat sendiri akan bisa mengembangkan semua aspek dari pribadi siswa. (5) 

Pembelajaran serta kegiatan belajar akan menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan 

riil dalam masyarakat yang tampak penuh dinamika. (6) Dapat memupuk kerjasama 
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yang dinamis dan harmonis di antara kalangan siswa yang pada akhirnya bisa 

memperlancar usaha kerja kelompok. (7) Dapat membina serta memupuk aspek 

kerjasama antara sekolah serta masyarakat, dan membina hubungan antara para guru 

dan orangtua peserta didik, yang bisa bermanfaat di dalam pendidikan para siswa. (8) 

Bisa memupuk aspek disiplin belajar siswa serta situasi belajar yang demokratis dalam 

nuansa kekeluargaan, musyawarah serta mufakat. 

Nilai Aktivitas dalam Pengajaran. Menurut Hamalik (2007:175), aspek nilai 

yang mampu mempengaruhi aktivitas para peserta didik di dalam proses pembelajaran 

ialah: (1) Pengajaran bisa diselenggarakan secara lebih realistis serta kongkrit, sehingga 

bisa mengembangkan aspek pemahaman dan berpikir kritis siswa serta bisa 

menghindarkan sisi verbalistis. (2) Para peserta didik bisa mencari pengalaman sendiri 

serta langsung mengalami sendiri. (3) Bisa memupuk aspek sikap disiplin kelas secara 

wajar serta situasi belajar dapat menjadi lebih demokratis. (4) Berbuat sendiri akan 

mengembangkan semua aspek pribadi peserta didik secara integral. (5) Pengajaran di 

ranah sekolah bisa menjadi lebih hidup seperti aktivitas di dalam kehidupan pada 

masyarakat. (6) Memupuk kerjasama yang harmonis di antara kalangan peserta didik. 

(7) Para peserta didik bisa bekerja menurut minat serta kemampuan sendiri. (8) Bisa 

mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, serta hubungan antara orangtua 

peserta didik dengan guru. 

Dalam konteks ini, aktivitas belajar dikaitkan dengan aspek kegiatan 

pembelajaran yang mana meminta siswa seoptimal mungkin melaksanakan aktivitas 

pembelajaran, baik fisik ataupun mental. Aktivitas ini harus selalu ada, baik aktivitas 

individual maupun aktivitas dalam kelompok. 

Dengan demikian, bisa disimpulkan, aktivitas siswa ialah sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh para peserta didik yang bisa membawa perubahan kepada arah yang 

lebih baik dalam diri peserta didik, lantaran adanya faktor interaksi antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. 

3. Strategi Active Debate 

Strategi Pembelajaran Active Debate. Roestiyah N.K. (2008:148) berpendapat, 

pembelajaran active debate ialah sebuah teknik dimana pembicara dari pihak siswa 

yang pro dan kontra berupaya menyampaikan pendapat mereka, yang berbentuk suatu 

pertanyaan.  Sementara menurut Sabri (2007:126), pembelajaran active debate ialah 

metode berharga yang berupaya mendorong pemikiran peserta didik dalam upaya 
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mempertahankan pendapat pihak lain yang bisa bertentangan dengan keyakinan dari 

mereka sendiri. 

Siberman (2006:141) menyatakan, active debate ialah strategi yang 

meningkatkan sisi pemikiran serta perenungan terutama jika peserta didik diharapkan 

mampu mengemukakan pendapatnya dari pihak yang cenderung bertentangan dengan 

pendapat mereka sendiri. 

Menurut Riyanto (2010:277), beberapa langkah pembelajaran active debate 

yaitu: (1) Guru perlu membagi dua kelompok peserta debat, yakni yang satu pro dan 

lainnya yang kontra. (2) Guru membagikan tugas untuk membaca materi/bahan yang 

nantinya akan didebatkan oleh kedua kelompok tadi. (3) Sesudah selesai membaca 

materi, maka guru perlu menunjuk salah satu di antara anggota kelompok pro untuk 

berbicara, dan ketika itu direspons atau dibalas oleh kelompok kontra, begitu 

seterusnya hingga sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. (4) Saat 

peserta didik mengemukakan gagasannya, maka guru menuliskan inti atau ide-ide dari 

tiap pembicaraan di papan tulis, hingga sejumlah ide yang diharapkan guru bisa 

terpenuhi. (5) Guru perlu menambahkan konsep ataupun ide yang belum tampak 

terungkap. (6) Kemudian dari data-data yang ditulis di papan tulis itu, guru mengajak 

para peserta didik membuat kesimpulan ataupun rangkuman yang mengacu kepada 

topik yang hendak dicapai. 

Menurut Siberman (2006:141), beberapa langkah pembelajaran active debate 

ialah: (1) Susunlah suatu pertanyaan yang berisi pendapat seputar isu kontroversional 

yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. (2) Bagilah para 

siswa menjadi 2 tim debat, beri posisi “pro” kepada sebuah kelompok dan posisi 

“kontra” kepada kelompok lain. (3) Buatlah dua sampai empat sub kelompok di dalam 

masing-masing tim debat. Contohnya, dalam suati kelas yang berisi 24 siswa bisa 

dibagi menjadi 3 kelompok pro dan 3 kelompok kontra, yang masing-masing kelompok 

tersebut terdiri dari 4 orang. (4) Kelompok pro dan kontra perlu diposisikan duduk 

yang saling berhadapan. Mulailah “berdebat” dengan meminta para juru bicara 

mengungkapkan pendapat mereka. Sebutlah proses itu sebagai “argumen pembuka”. 

(5) Sesudah semua siswa mendengarkan argumen pembuka, maka hentikanlah debat 

dan suruhlah mereka kembali kepada sub kelompok awalnya mereka. Berikutnya, 

perintahkanlah sub-sub kelompok untuk menyusun upaya strategi dalam rangka 

mengkonter argumen pembuka dari pihak lawan. Dan sekali lagi, perintahkanlah setiap 

sub kelompok memilih juru bicara, dan akan lebih bagus kalau menggunakan orang 
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baru. (6) Lalu kembali ke “debat”. Perintahkanlah para juru bicara yang duduknya 

berhadap-hadapan itu untuk memberikan “argumen tandingan”. Saat debat berlanjut, 

maka anjurkan siswa lain untuk memberikan catatan-catatan yang memuat argumen 

bersifat tandingan ataupun bantahan terhadap pendebat mereka, dan berikutnya 

anjurkan mereka untuk memberi tepuk tangan atas berbagai argumen yang dilontarkan 

perwakilan tim debat mereka. (7) Lalu, akhiri debat. Tanpa mengemukakan 

pemenangnya, perintahkanlah peserta didik untuk kembali berkumpul dengan 

membentuk satu lingkaran. Peserta didik disuruh duduk yang bersebelahan dengan 

peserta didik pihak lawan, sesudah itu lakukanlah diskusi di dalam satu kelas mengenai 

apa yang diperoleh oleh para peserta didik dari persoalan-persoalan yang 

diperdebatkan. Perintahkanlah peserta didik untuk mengenali lagi apa yang mereka 

anggap sebagai argumen terbaik yang dilontarkan kedua belah pihak. 

Selanjutnya, Mulyatiningsih (2012:241) juga memiliki pendapat tentang langkah-

langkah pembelajaran active debate, yaitu: (1) Guru perlu membagi 2 kelompok 

peserta debat, yang mana satu kelompoknya pro dan lainnya yang kontra. (2) Guru 

memberikan tugas kepada para peserta didik untuk membaca materi/bahan yang akan 

didebatkan oleh kedua kelompok di atas. (3) Sesudah selesai membaca materi, maka 

guru perlu menunjuk salah satu dari anggota kelompok pro untuk berbicara dan saat itu 

pula ditanggapi ataupun dibalas oleh kelompok kontra, begitu seterusnya hingga 

sebagian besar siswa dapat mengemukakan pendapatnya. (4) Saat siswa menyampaikan 

gagasannya, maka guru menuliskan inti atau ide-ide dari tiap pembicaraan di papan 

tulis, hingga sejumlah ide yang diharapkan guru terpenuhi. (5) Guru perlu 

menambahkan konsep ataupun ide yang belum tampak terungkap. (6) Lalu, guru perlu 

mengajak para siswa membuat kesimpulan ataupun rangkuman yang mengacu kepada 

topik yang hendak dicapai berdasarkan data yang sudah tercatat di papan tulis. 

Berdasarkan ketiga pendapat tentang langkah-langkah pembelajaran active 

debate di atas, penulis lebih senang menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

active debate menurut Siberman (2006:141), sebab lebih sederhana. 

Dengan demikian, strategi active debate ialah pembelajaran yang berupaya 

mengajak para peserta didik untuk mencari jawaban yang tepat terhadap suatu 

pertanyaan melalui strategi debat. Sebelum melakukan debat, siswa dibagi dalam dua 

tim yaitu tim “pro” dan tim “kontra”. Kelompok pro dan kontra ini juga dibagi, yang 

mana kelompok pro dibagi lagi menjadi 2 sub pro, dan kontra dibagi menjadi 2 sub 

kontra. Dibagi-baginya kelompok itu bermaksud untuk menghangatkan suasana, yaitu 
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bila kontra mengajukan pertanyaan maka sub kontra yang lain mendukung dan 

sebaliknya sub pro membantah/kurang puas dengan pernyataan kontra, sehingga 

suasana menjadi hangat. Setelah suasana debat menjadi hangat dan guru sudah melihat 

ada jawaban yang tepat dari pernyataan itu, guru boleh menghentikan debat. Setelah itu 

guru mengungkapkan pernyataannya sendiri, yang mana pernyataan guru itu 

merangkum dari pernyataan-pernyataan yang telah didebatkan. Kemudian siswa dan 

guru merangkum pembelajaran yang benar dari pernyataan yang didebatkan tadi. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran active debate merupakan strategi 

pembelajaran yang dirasa lebih memahami karakteristik siswa. Karakteristik yang 

dimaksud adalah siswa menyukai belajar sambil bermain, strategi ini membentuk 

kepribadian siswa yang aktif, kreatif, dan berpikir kritis.  Dalam proses pembelajaran 

tersebut, guru harus bisa membuat siswa merasa tertarik terhadap materi/bahan yang 

diajarkan, sehingga nantinya tujuan pembelajaran bisa tercapai. 

Kelebihan dan Kelemahan Strategi Active Debate. Setiap strategi, model, dan 

metode pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Roestiyah 

N.K. (2008:148), kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran active debate sebagai 

berikut: 

Kelebihan: (a) Dengan usaha perdebatan maka akan bisa mempertajam hasil 

pembicaraan. (b) Kedua sisi permasalahan bisa disajikan, pihak yang mempunyai ide 

dan pihak yang mendebat/menyanggah sama-sama berdebat guna menemukan hasil 

yang lebih cocok/tepat tentang sebuah masalah. (c) Peserta didik bisa terangsang untuk 

menganalisis masalah dalam kelompok, asalkan terpimpin, sehingga analisis tersebut 

terarah kepada pokok permasalahan yang diinginkan bersama. (d) Di dalam pertemuan 

debat tersebut, peserta didik bisa mengemukakan fakta dari kedua sisi masalah, 

kemudian diteliti mana fakta yang benar atau valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(e) Membangkitkan daya tarik peserta didik untuk ikut berbicara, berpartisipasi, dan 

turut aktif dalam mengeluarkan pendapat. (f) Jika masalah yang diperdebatkan 

menarik, pembicaraan tersebut mampu mempertahankan minat peserta didik untuk 

terus mengikuti perdebatan itu. (g) Teknik ini dapat dipergunakan dalam kelompok 

besar. 

Kelemahan: (a) Dalam pertemuan debat, terkadang kehendak untuk menang 

mungkin terlalu besar, sehingga terkesan tak memperhatikan pendapat orang lain. (b) 

Ada kemungkinan bahwa di antara anggota memperoleh kesan yang salah mengenai 

orang yang berdebat. (c) Dengan teknik berdebat, membatasi aktivitas dan partisipasi 
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kelompok, kecuali jika diikuti dengan diskusi. (d) Lantaran sengitnya perdebatan, dapat 

terjadi terlalu banyak emosional yang terlibat, sehingga debat tersebut makin gencar 

dan ramai. (e) Agar bisa dilaksanakan dengan baik, perlu persiapan yang harus cermat 

dan makan waktu lama dari sebelumnya. 

Jadi, kelebihan dari pembelajaran strategi active debate adalah siswa akan aktif 

dalam pembelajaran, memupuk rasa kerja sama dalam kelompok, hasil belajar dapat 

diukur dengan bermacam cara, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. 

4. Praksis Strategi Active Debate 

Dalam tahapan praksisnya, implementasi strategi active debate dalam 

pembelajaran PKn SD yaitu: guru menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran); 

guru menetapkan materi pembelajaran serta menyusun kegiatan pembelajaran; guru 

merancang pembelajaran dengan penerapan strategi active debate agar pembelajaran 

berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan tujuan yang nantinya digunakan; guru 

membuat media, alat serta bahan ajar, serta lembar kerja siswa (LKS); guru merancang 

tes guna mengukur tingkat hasil belajar para peserta didik di dalam ranah pembelajaran 

PKn. 

Tahapan praksis implementasi riilnya strategi active debate dalam pembelajaran 

PKn SD yaitu: (1) Guru membuka pembelajaran dengan berdoa, refleksi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. (2) Guru menyampaikan topik pelajaran hari ini. 

(3) Guru memberikan sebuah masalah yang terkait dengan pelajaran pada hari itu. (4) 

Membagikan lembaran kerja siswa (LKS). (5) Pembentukan kelompok siswa sesuai 

dengan pembelajaran strategi active debate, yang mana diharapkan guru meminta para 

peserta didik untuk duduk di kelompoknya, dimana kelompok satu adalah kelompok 

“pro” dan kelompok yang satu lagi adalah “kontra”. (6) Guru meminta siswa mulai 

melakukan debat dan kelompok lain menanggapi debat itu dengan pernyataan yang 

menurutnya benar, sehingga terjadi perdebatan yang hangat. (7) Guru menyuruh semua 

siswa itu menelaah mana jawaban dari perdebatan yang kuat itu. (8) Guru memberikan 

tambahan yang meyakinkan jawaban yang benar, tanpa menyebutkan kelompok mana 

yang menang atau kalah. (9) Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari 

semua jawaban yang telah diperdebatkan/yang telah ada. 

Dengan mengikuti praksis implementasi riil strategi active debate dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka peluang 
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untuk meningkatkan aktivitas belajar para peserta didik dalam hal: aktivitas lisan siswa, 

yakni aktivitas para peserta didik di saat mengajukan pertanyaannya kepada guru, 

aktivitas peserta didik saat menjawab pertanyaan dari temannya; aktivitas tulisan siswa, 

yakni aktivitas peserta didik dalam mengerjakan latihan; aktivitas mental siswa, yakni 

aktivitas para siswa dalam pengambilan keputusan. 

Dengan mengikuti praksis implementasi riil strategi active debate dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka pula 

peluang guna meningkatkan aspek hasil belajar para peserta didik. Indikator hasil 

belajar para peserta didik yang bagus dalam pembelajaran PKn bisa diukur dengan 

menggunakan sisi indikator KKM (kriteria ketuntasan minimum). 

F. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, bisa dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

Pertama, hakikat strategi active debate ialah pembelajaran yang berupaya 

mengajak para siswa untuk mencari jawaban yang tepat terhadap suatu pertanyaan 

melalui strategi debat. 

Kedua, tahapan implementasi strategi active debate dalam pembelajaran PKn SD 

ialah: (1) Susunlah suatu pertanyaan yang berisi pendapat seputar isu kontroversional 

yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. (2) Bagilah para 

siswa menjadi 2 tim debat, beri posisi “pro” kepada sebuah kelompok dan posisi 

“kontra” kepada kelompok lain. (3) Buatlah dua sampai empat sub kelompok di dalam 

masing-masing tim debat. Contohnya, dalam suati kelas yang berisi 24 siswa bisa 

dibagi menjadi 3 kelompok pro dan 3 kelompok kontra, yang masing-masing kelompok 

tersebut terdiri dari 4 orang. (4) Kelompok pro dan kontra perlu diposisikan duduk 

yang saling berhadapan. Mulailah “berdebat” dengan meminta para juru bicara 

mengungkapkan pendapat mereka. Sebutlah proses itu sebagai “argumen pembuka”. 

(5) Sesudah semua siswa mendengarkan argumen pembuka, maka hentikanlah debat 

dan suruhlah mereka kembali kepada sub kelompok awalnya mereka. Berikutnya, 

perintahkanlah sub-sub kelompok untuk menyusun upaya strategi dalam rangka 

mengkonter argumen pembuka dari pihak lawan. Dan sekali lagi, perintahkanlah setiap 

sub kelompok memilih juru bicara, dan akan lebih bagus kalau menggunakan orang 

baru. (6) Lalu kembali ke “debat”. Perintahkanlah para juru bicara yang duduknya 

berhadap-hadapan itu untuk memberikan “argumen tandingan”. Saat debat berlanjut, 
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maka anjurkan siswa lain untuk memberikan catatan-catatan yang memuat argumen 

bersifat tandingan ataupun bantahan terhadap pendebat mereka, dan berikutnya 

anjurkan mereka untuk memberi tepuk tangan atas berbagai argumen yang dilontarkan 

perwakilan tim debat mereka. (7) Lalu, akhiri debat. Tanpa mengemukakan 

pemenangnya, perintahkanlah peserta didik untuk kembali berkumpul dengan 

membentuk satu lingkaran. Peserta didik disuruh duduk yang bersebelahan dengan 

peserta didik pihak lawan, sesudah itu lakukanlah diskusi di dalam satu kelas mengenai 

apa yang diperoleh oleh para peserta didik dari persoalan-persoalan yang 

diperdebatkan. Perintahkanlah peserta didik untuk mengenali lagi apa yang mereka 

anggap sebagai argumen terbaik yang dilontarkan kedua belah pihak. 

Ketiga, praksis implementasi strategi active debate dalam pembelajaran PKn SD 

dapat membuka peluang untuk meningkatkan aspek aktivitas belajar para siswa dalam 

hal: aktivitas lisan siswa, yakni aktivitas siswa pada saat mengajukan pertanyaan 

kepada guru, aktivitas siswa saat menjawab pertanyaan pada temannya; aktivitas tulisan 

siswa, yakni aktivitas siswa dalam mengerjakan latihan; aktivitas mental siswa, yakni 

aktivitas siswa dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya peningkatan sisi 

aktivitas belajar para peserta didik, maka terbuka pula peluang untuk meningkatkan sisi 

hasil belajar para siswa. 

Setelah mengetahui dan memahami praksis implementasi strategi active debate 

dalam ranah pembelajaran PKn di SD seperti di atas, disarankan kepada insan 

pendidikan untuk pentingnya menyadari bahwa strategi active debate dapat dijadikan 

salah satu alternatif variasi dalam ranah pelaksanaan pembelajaran PKn. Hal ini karena 

strategi active debate tersebut bisa diharapkan membuka peluang peningkatan aspek 

aktivitas belajar dan sekaligus hasil belajar siswa. 

Demikian uraian, kesimpulan dan saran dari tulisan ini. Semoga hal ini bisa 

membantu kita dalam memahami serta menyadari akan pentingnya strategi active 

debate yang dapat dijadikan salah satu alternatif variasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn SD, dan bisa pula memberikan tambahan pengetahuan dan 

bermanfaat bagi para insan pendidikan. 
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BAB VIII 

KAJIAN URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME PADA 

PEMBELAJARAN PKn SD UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

SISWA 

(Ditulis bersama Aisyah Anggraeni)* 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji urgensi penerapan pendekatan konstruktivisme 

pada pembelajaran PKn SD untuk meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dengan 

tujuan memberi wawasan kepada warga bangsa (khususnya yang berkiprah di dunia 

pendidikan dalam pembelajaran PKn SD) untuk: memahami hakikat pendekatan 

konstruktivisme; memahami tahapan implementasi pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD; dan mengetahui peluang implementasi pendekatan konstruktivisme 

pada pembelajaran PKn SD dalam meningkatkan minat belajar siswa. Pada tataran praksis, 

selanjutnya, diharapkan insan pendidikan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

sebagai acuan pendidikan dan pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran PKn SD. 

Disarankan kepada insan pendidikan untuk pentingnya menyadari bahwa pendekatan 

konstruktivisme dapat dijadikan salah satu alternatif variasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn. Sebab, pendekatan konstruktivisme tersebut bisa diharapkan membuka 

peluang meningkatkan minat dan sekaligus hasil belajar siswa. 

B. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi semua manusia, karena manusia lahir 

dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak tahu apapun. Dengan 

pendidikanlah manusia dapat memilih kemampuan pengetahuan dan juga kepribadian yang 

selalu berkembang. Artinya, pendidikan sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan 

pendidikan, manusia dapat meningkatkan mutu kehidupannya ataupun harkat dan 

derajatnya di dalam lingkungan masyarakat. 

Pendidikan adalah proses penerapan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam proses 

pendidikan tersebut diperlukan adanya suatu strategi pembelajaran, penggunaan metode, 

media dan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat menciptakan suatu suasana 

belajar yang nyaman dan dapat membangkitkan semangat belajar pada siswa di semua 

bidang pelajaran, termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di 

sekolah dasar (SD). Pada dasarnya PKn sangat penting untuk menumbuhkan sikap 

kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Tentunya studi ini sangat mendukung untuk 
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membentuk mental dan kepribadian siswa menjadi mental yang berlandaskan Pancasila 

dan UUD 1945. 

Terutama untuk anak usia SD, dengan mempelajari PKn ini siswa dapat meyakini 

kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas ada ciptaan-Nya. Selain itu, dengan belajar PKn, 

siswa akan dapat lebih saling menghargai, saling menghormati, tolong-menolong, saling 

mengasihi dengan yang lain. Oleh karena itu mata pelajaran PKn sangat penting diterapkan 

sejak dini atau usia SD. PKn merupakan konsep pembelajaran yang mengandung unsur 

perkembangan kebudayaan dan yang lainnya, yang sangat erat sekali hubungannya dengan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan hasil pengamatan di banyak SD selama ini, khususnya dalam 

pembelajaran PKn, penulis melihat minat belajar siswa cenderung rendah. Pada waktu 

guru-guru mengajar di dalam pembelajaran PKn, misalnya, penulis melihat bahwa siswa 

yang berminat mengajukan pertanyaan, atau yang berminat menjawab pertanyaan, atau 

yang menyelesaikan latihan yang diberikan guru, cenderung kurang optimal. Hal ini 

menandakan minat belajar siswa yang kurang maksimal. 

Akibatnya, penulis juga melihat kecenderungan kurang maksimalnya hasil belajar 

siswa pada pembelajaran PKn di SD. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) bagi peserta 

didik, khususnya untuk mata pelajaran PKn, cenderung rendah atau kurang mencapai 

target. Ada kecenderungan, terdapat banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. 

Permasalahan di atas tentu tidak boleh dibiarkan berlanjut, dan karena itu perlu 

dicarikan solusinya. Sesuai dengan tahap perkembangan siswa, cara siswa belajar, dan 

konsep pembelajaran, maka proses pembelajaran yang cocok bagi siswa sebaiknya dapat 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Melalui pembelajaran 

konstruktivisme, guru membimbing para siswa untuk meluapkan gagasan tentang materi 

yang dipelajari dan diselidiki pada proses eksplorasi melalui tema yang telah disepakati 

antara guru dan siswa. Pelaksanaan pembelajaran ini memberikan kesempatan belajar dan 

bekerja pada siswa secara kooperatif dalam kelompok serta memiliki suatu kebebasan. 

Prinsip yang paling umum dan paling esensial dari konstruktivisme adalah siswa 

memperoleh banyak pengetahuan dari luar sekolah, bukan dari bangku sekolah. Model 

konstruktivisme ini lebih menekankan pada penerapan konsep learning by doing, 

maksudnya adalah siswa belajar sesuatu melalui kegiatan manual. 

Dengan demikian pendekatan konstruktivisme ini lebih menekankan pada 

bagaimana siswa belajar melalui interaksi sosial, dan pada pendekatan ini siswa 

menemukan konsep melalui penyelidikan, pengumpulan data, penginterprestasian data 

melalui suatu kegiatan yang dirancang oleh guru. Dalam pendekatan pembelajaran 
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konstruktivisme ini siswa dapat mencari pengetahuan sendiri melalui suatu kegiatan 

pembelajaran seperti pengamatan, percobaan, diskusi, tanya jawab, membaca buku, 

bahkan surfing di internet. 

Berdasarkan fenomena dan paparan di atas, penulis menawarkan pendekatan 

pembelajaran konstruktivisme dalam upaya memperbaiki pembelajaran PKn di SD. Oleh 

karena itu, penulis memberi judul tulisan ini “Urgensi Penerapan Pendekatan 

Konstruktivisme pada Pembelajaran PKn SD untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa”. 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan yang menjadi 

permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimanakah hakikat pendekatan 

konstruktivisme? (2) Bagaimanakah tahapan implementasi pendekatan konstruktivisme 

dalam pembelajaran PKn SD? (3) Bagaimanakah peluang implementasi pendekatan 

konstruktivisme pada pembelajaran PKn SD dalam meningkatkan minat belajar siswa? 

Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini bisa memberi 

wawasan kepada warga bangsa – khususnya yang berkiprah di dunia pendidikan dalam 

pembelajaran PKn SD – sehingga semakin memahami: (1) hakikat pendekatan 

konstruktivisme; (2) tahapan implementasi pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD; dan (3) peluang implementasi pendekatan konstruktivisme pada 

pembelajaran PKn SD dalam meningkatkan minat belajar siswa. Pada tataran praksisnya, 

selanjutnya, diharapkan agar pembaca terutama insan pendidikan dapat menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran PKn SD. 

D. METODE 

Metode yang digunakan untuk tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan studi 

literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja 

yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang ada. Sementara 

metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil 

data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang berkaitan. 
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E. PEMBAHASAN 

1. Pembelajaran PKn 

Belajar dan Pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan pada diri 

seseorang, baik tingkah laku, sikap, pengetahuan dan sebagainya. Slameto (2010:2) 

menyatakan bahwa “belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. Menurut Gagne dan Briggs (dalam Krisna, 2009), 

“Pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan, pembelajaran adalah usaha sadar 

dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang belajar, yang mana dengan perubahan itu siswa mendapatkan kemampuan baru 

yang berlaku dalam waktu relatif lama. 

Masa usia sekolah dasar (SD) merupakan masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas atau dua belas tahun. 

Karakteristik utama siswa SD adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individu 

dalam banyak segi dan bidang, di antaranya kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

Sedangkan menurut Thornburg (dalam Pebriyenni, 2009:1), siswa SD merupakan 

individu yang sedang berkembang, dan hal ini barangkali tidak perlu diragukan lagi 

kebenarannya. Setiap siswa SD sedang berada dalam perubahan fisik maupun mental ke 

arah yang lebih baik. Tingkah laku mereka dalam menghadapi tingkah laku sosial pun 

meningkat. 

Siswa SD mengembangkan rasa percaya dirinya terhadap kemampuan dan 

pencapaian yang baik dan relevan. Meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan 

antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih, namun 

perasaan akan kegagalan dapat memaksa mereka berperasaan negatif terhadap dirinya 

sendiri, sehingga menghambat mereka dalam belajar. Jean Piaget (dalam Pebriyenni, 

2009:2) mengidentifikasi tahapan-tahapan perkembangan intelektual yang dilalui anak, 
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yaitu: (1) Tahap sensorik motor usia 0-2 tahun. (2) Tahap operasional usia 2-6 tahun. (3) 

Tahap operasional kongkrit usia 7-11 atau 12 tahun. (4) Tahap operasional formal usia 11 

atau 12 tahun ke atas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa siswa SD berada pada tahap 

operasional kongkrit. Pada tahap ini, anak mengembangkan pemikiran logis, masih sangat 

terikat pada fakta-fakta perceptual; artinya, anak mampu berpikir logis, tetapi masih 

terbatas pada objek-objek kongkrit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai 

karakteristik sendiri, di mana dalam proses berpikirnya, mereka belum dapat dipisahkan 

dari dunia kongkrit atau hal-hal yang faktual. 

Hal itu seperti yang dikatakan Darmodjo (Pebriyenni, 2009:3), bahwa siswa SD 

adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, 

emosional maupun badaniyah, di mana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-masing 

aspek tersebut tidak sama, sehingga terjadi berbagai variasi tingkat pertumbuhan dari 

ketiga aspek itu. Hal ini suatu faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual pada 

siswa-siswa SD, walaupun mereka berada dalam usia yang sama. 

Pengertian PKn. Sebelum membahas pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn), terlebih dahulu perlu diketahui bahwa pengertian PKn (n) tidak sama dengan PKN 

(N). PKN (N) adalah Pendidikan Kewargaan Negara, sedangkan PKn (n) adalah 

Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Kewargaan Negara (KN) merupakan terjemahan 

civis. Menurut Somantri (dalam Winataputra, dkk., 2008:1.4), “Pendidikan Kewargaan 

Negara (PKN) merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau 

membina warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu berbuat 

baik”. Sedangkan PKn (n) adalah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang 

menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1949. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Aziz dan Djahiri (1997:112) juga mengemukakan 

tentang pengertian PKn, yaitu: “PKn merupakan wahana untuk menyiapkan, membina, dan 

mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dasar peserta didik yang berkenaan 

dengan hubungan antara warga negara dengan negaranya”. 

Menurut Arnie Fajar (dalam Hendrizal, 2011:37), mata pelajaran PKn merupakan 

mata pelajaran yang menfokuskan pada pengembangan diri yang beragam dari segi agama, 

sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Fungsinya adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan 



144  Kajian Urgensi Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Pada Pembelajaran PKn SD Untuk.... 

dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 

1945. 

Senada dengan pendapat di atas, Depdiknas (2007:25) mengungkapkan, “PKn 

merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga 

negara yang baik, yaitu warga negara baru, mau dan mampu berbuat baik”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, PKn merupakan usaha untuk membekali 

siswa dengan kemampuan dan keterampilan dasar agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang 

baik. 

Karakteristik Pembelajaran PKn. PKn memiliki karakteristik tersendiri. Menurut 

Yusrizal (2010:1-2), visi mata pelajaran PKn yaitu: “Mewujudkan proses pendidikan 

integral di sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian warga negara 

yang cerdas, berpartisipasi dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi 

landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis.” 

Berdasarkan visi mata pelajaran PKn di atas, maka dapat dikembangkan misi PKn 

sebagai berikut: (1) Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan 

landasan yang rasional untuk menyusun PKn sebagai pendidikan intelektual ke arah 

pembentukan warga negara yang demokratis. (2) Menyusun substansi PKn baru sebagai 

pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam 

konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam pilar-pilar 

demokrasi Indonesia. 

Hal ini berkaitan dengan karakteristik PKn dengan paradigma baru, yaitu PKn 

merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai 

wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dapat dilaksanakan 

melalui: (1) Civic intellegence, yaitu kecerdasan dasar dan daya nalar warga negara yang 

baik dalam dimensi spiritual, rasional dan emosional. (2) Civic responsibility, yaitu 

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. (3) 

Civic partisipation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung 

jawab, baik secara individual maupun sosial sebagai pemimpin hari depan. 

Tujuan Pembelajaran PKn. Tujuan utama PKn adalah untuk menumbuhkan 

wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan 

bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri 

para calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji serta akan menguasai imu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. 
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Selain itu, PKn juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang 

berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, 

dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. 

PKn yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa 

tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang: (1) Beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. (2) 

Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) 

Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. (4) Bersifat 

profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. (5) Aktif memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. 

Melalui PKn, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, 

dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya 

secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang 

digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. 

Selanjutnya Depdiknas (2006:271) juga mengemukakan, “Tujuan PKn yaitu untuk 

mengembangkan potensi individu sehingga memiliki suatu wawasan, posisi, dan 

keterampilan, serta berkembang secara positif dan secara demokratis”. Adapun 

kemampuan yang perlu dimiliki siswa tersebut adalah: (1) Berpikir secara kritis, rasional, 

dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara serta anti terhadap korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokrasi 

untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain 

dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PKn 

bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada siswa tentang nilai-nilai Pancasila agar 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat mengaplikasikannya dalam 

proses pembelajaran. 

Ruang Lingkup PKn. Setiap ilmu pengetahuan atau bidang studi memiliki ruang 

lingkup tersendiri, begitu juga dengan PKn. Ruang lingkup mata pelajaran PKn 

dikelompokkan ke dalam komponen rumpun bahan pelajaran dan sub komponen rumpun 

bahan pelajaran. Menurut Ubaedillah dan Rozak (2012:20), ruang lingkup PKn adalah: (1) 

Pendahuluan, (2) Pancasila dan keharusan aktualisasi, (3) Identitas nasional dan 

globalisasi, (4) Demokrasi: teori dan praktik, (5) Konstitusi dan tata perundang-undangan 
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Indonesia, (6) Negara: agama dan warga negara, (7) Hak asasi manusia, (8) Otonomi 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (9) Tata kelola 

kepemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), dan (10) Masyarakat 

madani (civil society). 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 (dalam Adisusilo, 2012:130) 

mengungkapkan, ruang lingkup mata pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan wilayah 

Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan, dan jaminan keadilan. (b) Norma, hukum, dan 

peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang 

berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan 

internasional. (c) Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan dan 

penghormatan dan perlindungan HAM. (d) Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup 

gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, 

persamaan kedudukan warga negara. (e) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi 

kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 

Indonesia, hubungan dasar negara dan konstitusi. (f) Kekuasaan dan politik, meliputi: 

pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, 

demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat 

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. (g) Pancasila, meliputi: 

kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. (h) Globalisasi, meliputi: globalisasi di 

lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, 

hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

Menurut Depdiknas (2007:26), ruang lingkup pembelajaran PKn adalah: (1) 

Persatuan dan kesatuan, (2) Norma hukum dan peraturan, (3) Hak asasi manusia (HAM), 

(4) Kebutuhan warga negara, (5) Konstitusi, (6) Kekuasaan dan politik, (7) Pancasila, (8) 

Globalisasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, ruang lingkup PKn adalah mencakup aspek-aspek 

sebagai berikut: persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, peraturan, HAM, 
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kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan 

globalisasi. 

2. Pendekatan Konstruktivisme 

Pengertian Pendekatan. Pendekatan adalah cara atau usaha dalam mendekati atau 

menyampaikan sesuatu hal yang diinginkan. Menurut Sanjaya (2012:127), “Pendekatan 

sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran”. Sedangkan 

Depdiknas (2005:246) menyebutkan bahwa “Pendekatan adalah usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode 

untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian”. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dikatakan, pendekatan dalam pembelajaran 

merupakan suatu usaha seorang guru untuk mengembangkan kegiatan belajar untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pengertian Pendekatan Konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan 

landasan berpikir pendekatan kontekstual. Pengetahuan dibangun oleh siswa melalui 

kegiatan eksplorasi dan diskusi dengan temannya. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta, konsep, atau kaidah yang siap diambil dan diangkat, tetapi siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Menurut Sanjaya (2012:264), “Pendekatan konstruktivisme adalah proses 

membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman”. Selanjutnya menurut Santrock (2008:389), “Pendekatan konstruktivisme 

adalah menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif 

mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman”. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendekatan 

konstruktivisme adalah menekankan individu akan belajar dengan baik melalui 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif berdasarkan pengalaman. 

Prinsip-prinsip Pendekatan Konstruktivisme. Prinsip pendekatan konstruktivisme 

dalam pembelajaran adalah seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2011:38), bahwa: 

“(1) Belajar berarti mencari makna; (2) konstruksi makna adalah proses yang terus-

menerus; (3) belajar bukanlah kegiatan yang mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru; (4)  Hasil belajar 

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya; (5) 

hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si subjek belajar, tujuan, 

motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.” 
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Sedangkan menurut Muslich (2011:44), prinsip dasar pendekatan konstruktivisme 

yang harus dipegang guru dalam pembelajaran adalah: “(1) Proses pembelajaran lebih 

utama daripada hasil pembelajaran; (2) informasi bermakna dan relevan dengan kehidupan 

nyata siswa lebih penting daripada informasi verbalistis; (3) siswa mendapatkan 

kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan dan menerapkan idenya sendiri; (4) 

siswa diberikan kebebasan untuk menerapkan strateginya sendiri dalam belajar; (5) 

pengetahuan siswa tumbuh dan berkembang melalui pengalaman sendiri; (6) pemahaman 

siswa akan berkembang semakin dalam.” 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan, prinsip pendekatan 

konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang bermakna dan relevan, siswa diberikan 

kebebasan untuk menerapkan strategi sendiri dalam belajar, hasil belajar dipengaruhi oleh 

pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. 

Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Konstruktivisme. Adapun kelebihan dari 

pendekatan konstruktivisme ini dapat dilihat dari pendapat para ahli seperti di bawah ini: 

Menurut Sanjaya (2012:256), kelebihan pendekatan konstruktivisme sebagai 

berikut: “(a) dalam proses pengaktifan pengetahuan yang telah ada, pengetahuan yang 

diperoleh siswa adalah pengetahuan utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain, (b) 

pengetahuan baru diperoleh dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian 

memperhatikan detailnya, (c) pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihapal, tapi untuk 

dipahami dan diyakini, (d) pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku siswa, (e) 

dapat memberikan umpan balik terhadap pengembangan pengetahuan.” 

Sementara itu, menurut Tyler (dalam Sudjana, 2009:86), terdapat enam kelebihan 

pendekatan konstruktivisme, yaitu: “(1) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa sendiri, berbagai 

gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang 

gagasannya, (2) memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah 

dimiliki siswa, (3) memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya, (4) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong 

untuk memperoleh kepercayaan diri, (5) mendorong siswa untuk memikirkan perubahan 

gagasan mereka, (6) pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang 

kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak dan 

menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar.” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, pendekatan 

konstruktivisme memiliki berbagai kelebihan yang memungkinkan siswa dapat 
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menyelesaikan masalah sendiri, terlibat langsung dalam membina pengetahuannya dan 

dapat berkomunikasi secara sosial dengan teman dan gurunya. 

Adapun kelemahan dari pendekatan konstruktivisme ini dapat dilihat dari pendapat 

para ahli seperti di bawah ini: 

Menurut Ancha (online), kelemahan pendekatan konstruktivisme sebagai berikut: 

“(1) siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil rekonstruksi 

siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuan sehingga menyebabkan 

miskonsepsi, (2) konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya 

sendiri, hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa pasti membutuhkan 

waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda, (3) situasi 

dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana 

yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa.” 

Sementara itu, menurut Nuralilah (2008:19), kelemahan pendekatan 

konstruktivisme adalah: “(1) langkah yang sulit dalam menerapkan model konstruktivisme 

di kelas tinggi sebab anak terbiasa dengan pembelajaran yang konvensional sebelumnya, 

(2) lebih banyak waktu yang diperlukan dalam pengembangan konsep sebab fokus lebih 

kepada kegiatan-kegiatan dalam menemukan konsep itu, (4) intensitas bimbingan dan 

arahan menuju konsep yang diharapkan lebih tinggi untuk menghindarkan miskonsepsi 

tersebut, (5) guru perlu mengobservasi setiap anak dengan teliti supaya bisa diketahui 

sejauh mana dia memperoleh pemahaman mengenai konsep yang dipelajari dalam kegiatan 

dan proses pembelajaran yang dilakukan.” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, kelemahan pendekatan 

konstruktivisme adalah membutuhkan waktu yang lama dan guru perlu mengobservasi 

sejauh mana pemahaman pengetahuan yang diperoleh setiap siswa. 

Langkah-langkah Pendekatan Konstruktivisme. Dengan pendekatan 

konstruktivisme, pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Dari 

pengalaman dapat ditemukan pengetahuan baru serta dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Persoalannya, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme? Menurut Kunandar (2011:306), “Penerapan konstruktivisme muncul 

dengan lima langkah pembelajaran sebagai berikut: (1) Pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada; (2) pemerolehan pengetahuan baru; (3) pemahaman pengetahuan, (4) 

menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh; (5) melakukan refleksi.” 

Berikut ini dijabarkan lima langkah pembelajaran pendekatan konstruktivisme 

seperti dikatakan di atas: (1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada; Pengetahuan  awal 
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yang sudah dimiliki siswa akan menjadi dasar awal untuk mempelajari informasi baru. 

Langkah ini dapat dilakukan dengan pemberian pertanyaan terhadap materi yang akan 

dibahas. (2) Pemerolehan pengetahuan baru; Pemerolehan pengetahuan perlu dilakukan 

secara keseluruhan, tidak dalam paket yang terpisah. (3) Pemahaman pengetahuan; Siswa 

perlu menyelidiki dan menguji semua hal yang memungkinkan dari pengetahuan baru 

siswa. (4) Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh; Siswa memerlukan 

waktu untuk memperluas struktur pengetahuannya dengan cara memecahkan masalah yang 

ditemui. (5) Melakukan refleksi; Pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan diterapkan 

secara luas, sehingga pengetahuan itu harus dikontekstualkan dan hal ini memerlukan 

refleksi. 

Selanjutnya Suparno (dalam Muhdaleni, 2012:11) menyatakan, “Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme terdiri dari: (1) orientasi, (2) elicitasi, 

(3) restrukturisasi ide, (4) penggunaan ide dalam banyak situasi, dan (5) review”. 

Pada tahap orientasi, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi 

dalam mempelajari suatu topik dengan mengadakan observasi terhadap topik yang akan 

dipelajari. Pada tahap elicitasi, siswa dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas 

dengan cara berdiskusi dan menuliskan apa yang diobservasikan. Pada tahap restrukturisasi 

ide, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu siswa mengklasifikasikan idenya dengan 

orang lain melalui diskusi, siswa membangun ide yang baru, dan mengevaluasi ide 

barunya dengan eksperimen. Selanjutnya ide yang telah dibentuk oleh siswa perlu 

diaplikasikan dalam bermacam-macam situasi. Dalam pengaplikasian pengetahuannya, 

siswa perlu merevisi gagasannya. 

Dari pendapat para ahli di atas, penulis lebih senang menggunakan lima langkah 

pembelajaran pendekatan konstruktivisme yang diungkapkan Kunandar, sebab lebih 

sederhana. Jika lima langkah pendekatan konstruktivisme itu diterapkan dalam 

pembelajaran PKn di SD, maka siswa merasakan arti pentingnya pembelajaran PKn dan 

menerapkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian pengetahuan yang 

baru mereka peroleh dapat mereka terapkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Minat Belajar 

Pengertian Minat Belajar. Seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar akan 

timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati tersebut. Slameto (2010:180) 

menyatakan, “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 
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hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat.” 

Dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar yang dipelajari dapat 

dipahami, sehingga siswa dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat 

dilakukannya. Perubahan tingkah laku ini meliputi seluruh pribadi siswa, baik kognitif, 

psikomotor maupun afektif. Minat berperan sangat penting dalam kehidupan peserta didik 

dan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Siswa yang berminat 

terhadap kegiatan belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan siswa yang kurang 

berminat. 

Berdasarkan pengertian minat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa siswa 

dikatakan berminat dalam belajar jika adanya perhatian, adanya ketertarikan, dan rasa 

senang. Adanya perhatian dijabarkan menjadi perhatian terhadap bahan pelajaran, 

memahami materi pelajaran dan menyelesaikan soal-soal. 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, maka akan semakin besar minat (Slameto, 2010:180). 

Menurut Crow and Crow (dalam Kusumah, 2009), minat erat hubungannya dengan 

daya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, 

benda atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh kegiatan itu 

sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab kegiatan dan sebab partisipasi dalam 

suatu kegiatan. 

Faktor Pendorong Minat Belajar. Menurut Crow dan Crow (dalam Kusumah, 

2009), minat atau interest merupakan kekuatan individu yang menyebabkan individu 

memberikan perhatian pada orang, benda atau aktivitas. Tiga faktor yang mendasari 

timbulnya minat adalah: (1) Faktor dorongan dalam. Faktor ini merupakan dorongan dari 

individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan 

tertentu untuk memenuhinya. Misalnya untuk dorongan makan, menimbulkan minat untuk 

mencari makanan. (2) Faktor motivasi sosial. Faktor ini merupakan faktor untuk 

melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini 

merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya 

minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orangtuanya. (3) Faktor 

emosional. Minat erat hubungannya dengan emosi karena faktor ini selalu menyertai 

seseorang dalam berhubungan dengan objek minatnya. 
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Karena kekomplekan kepribadian seseorang, faktor-faktor di atas tidak berdiri 

sendiri secara terpisah tetapi terpadu sebagai penyebab timbulnya minat pada diri 

seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa minat merupakan suatu hal yang penting 

karena minat merupakan suatu kondisi awal sebelum mempertimbangkan atau membuat 

keputusan untuk melakukan tindakan. Minat merupakan perasaan tertarik, suka dan 

percaya terhadap suatu objek yang dipersepsi menyenangkan dan bermanfaat. 

Indikator Minat Belajar. Menurut Skinner (dalam Kusumah, 2009), minat 

merupakan motif yang menunjukkan arah perhatian individu terhadap objek yang menarik 

atau menyenangkannya, sehingga ia cenderung akan berusaha aktif dengan objek tersebut. 

Adapun tanda-tanda seseorang telah sampai ke taraf minat ini di antaranya adalah: (1) Mau 

melakukan sesuatu atas prakarsa sendiri. (2) Melakukan sesuatu secara tekun, dengan 

ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi. (3) Melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya 

itu di mana saja, kapan saja, dan atas inisiatif sendiri. 

Skinner (dalam Kusumah, 2009) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran ada 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi minat belajar. Untuk mempengaruhi minat belajar 

tersebut maka seorang pendidik harus dapat mengubah proses belajar yang membosankan 

menjadi pengalaman belajar yang menggairahkan. Caranya antara lain: (1) Materi yang 

dipelajari haruslah menjadi menarik dan menimbulkan suasana yang baru. Misalnya dalam 

bentuk permainan, diskusi atau pemberian tugas di luar sekolah sebagai variasi kegiatan 

belajar. (2) Materi pelajaran menjadi lebih menarik apabila siswa mengetahui tujuan dari 

pelajaran itu. (3) Minat siswa terhadap pelajaran dapat dibangkitkan dengan variasi model 

yang digunakan. (4) Minat siswa juga dapat dibangkitkan kalau mereka mengetahui 

manfaat atau kegunaan dari pelajaran itu bagi dirinya. 

4. Praksis Konstruktivisme 

Dalam tahapan praksisnya, implementasi pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD yaitu: guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

guru merancang pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme; guru membuat media, 

alat dan bahan ajar, serta lembar kerja siswa (LKS); guru menyiapkan soal-soal untuk tes 

evaluasi (ujian) yang sesuai dengan materi pembelajaran PKn. 

Tahapan praksis implementasi riilnya pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD yaitu: (1) Guru memulai pelajaran dengan menyiapkan kondisi 

kelas, melakukan tanya jawab dengan siswa tentang aturan di kelas yang harus ditaati 

siswa dan menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. (2) 
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Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada; dilakukan dengan kegiatan siswa 

memperhatikan gambar yang dipajang guru, misalnya tentang peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah, kemudian siswa bertanya jawab dengan guru tentang 

gambar tersebut. (3) Pemerolehan pengetahuan baru; di bawah bimbingan guru, misalnya, 

siswa menyebutkan pengertian peraturan, pengertian peraturan perundang-undangan dan 

manfaat peraturan perundang-undangan. (4) Pemahaman pengetahuan; dilakukan dengan 

membimbing siswa untuk bertanya jawab misalnya tentang norma-norma yang berlaku 

pada lingkungan sekitar, pentingnya peraturan perundang-undangan dan siswa dapat 

menyebutkan perbedaan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. (5) 

Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh; dilakukan dengan membagi 

siswa menjadi lima kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKS. Salah 

satu perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap kelompok yang memberikan laporan. Guru memberikan 

reward kepada siswa yang mempunyai tanggapan yang baik dan benar. (6) Melakukan 

refleksi; siswa dapat menjelaskan misalnya pengertian norma, peraturan, perundang-

undangan, menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 

daerah. (7) Kegiatan akhir; dilakukan dengan menyimpulkan pelajaran. (8) Penilaian 

dengan evaluasi; ini merupakan tahap akhir di mana guru ingin melihat bagaimana hasil 

belajar selama pembelajaran berlangsung. 

Dengan mengikuti penerapan implementasi riil pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka peluang 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam hal: minat siswa bertanya; minat siswa 

menjawab pertanyaan; dan minat siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Dengan mengikuti penerapan implementasi riil pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran PKn SD melalui tahapan-tahapan seperti di atas, maka terbuka pula peluang 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun indikator keberhasilan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran PKn diukur dengan menggunakan indikator kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). 

F. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Pertama, hakikat pendekatan konstruktivisme adalah menekankan individu akan 

belajar dengan baik melalui pengetahuan baru dalam struktur kognitif berdasarkan 

pengalaman. 
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Kedua, tahapan implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran PKn 

SD adalah (1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada; (2) pemerolehan pengetahuan 

baru; (3) pemahaman pengetahuan, (4) menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh; (5) melakukan refleksi. 

Ketiga, implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran PKn SD 

dapat membuka peluang meningkatkan minat belajar siswa dalam hal: minat siswa 

bertanya; minat siswa menjawab pertanyaan; dan minat siswa menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. Dengan meningkatnya minat belajar siswa, maka terbuka pula peluang 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Setelah mengetahui dan memahami implementasi pendekatan konstruktivisme 

dalam pembelajaran PKn SD seperti di atas, disarankan kepada insan pendidikan untuk 

pentingnya menyadari bahwa pendekatan konstruktivisme dapat dijadikan salah satu 

alternatif variasi dalam pelaksanaan pembelajaran PKn. Hal ini karena pendekatan 

konstruktivisme tersebut bisa diharapkan membuka peluang meningkatkan minat dan 

sekaligus hasil belajar siswa. 

Demikian uraian, kesimpulan dan saran dari tulisan ini. Semoga hal ini bisa 

membantu kita dalam memahami dan menyadari akan pentingnya pendekatan 

konstruktivisme yang dapat dijadikan salah satu alternatif variasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran PKn SD, dan bisa pula memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat 

bagi para insan pendidikan. 

*Ditulis bersama Aisyah Anggraeni, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) 2019 FIP Universitas Negeri Padang (UNP), Padang. 
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BAB IX 

KAJIAN PERMASALAHAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN DI SD DAN SOLUSINYA 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menjelaskan permasalahan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar (SD) dan solusinya. Tujuan dari 

pembuatan tulisan ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran PKn SD. (2) Untuk mencari solusi dalam rangka 

mengatasi kendala atau permasalahan dalam pembelajaran PKn SD. Dengan demikian, 

tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pembelajaran PKn SD 

yang efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan. 

B. PENDAHULUAN 

Mencermati hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), seharusnya ia menjadi 

pelajaran penting. Bukannya dipandang mata pelajaran sampingan. PKn tidak kalah 

penting dibanding mata pelajaran lainnya. 

Tetapi mengapa selama ini PKn cenderung kurang diminati siswa? Mengapa PKn 

kurang mendapat perhatian seperti pelajaran matematika, IPA dan bahasa Indonesia? 

Apakah karena PKn tidak diujiannasionalkan (di-UN-kan) di tingkat sekolah dasar 

(SD)? 

Pertanyaan itu muncul bila melihat kenyataan bahwa sebagian besar siswa 

bahkan orangtua sepertinya menganggap remeh pelajaran ini. Sesuatu yang dianggap 

remeh akan berdampak remeh pula pada hasilnya. Alhasil, pencapaian tujuan PKn pun 

kurang maksimal. 

Apakah kita lalu menyalahkan siswa? Tentu tidak. Sudah saatnya kita sebagai 

pendidik melakukan introspeksi. Apakah selama ini kita sudah mengajar secara baik? 

Mengapa siswa kurang tertarik belajar PKn? Mengapa belajar PKn katanya 

membosankan? Dan masih banyak pertanyaan yang dapat memicu kita me-review cara 

mengajar. 

 



156  Kajian Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD dan Solusinya 

C. PERMASALAHAN 

Menyimak uraian di atas, muncul dua pertanyaan: Pertama, apa saja kendala atau 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PKn SD? Kedua, solusi apa yang 

dapat digunakan untuk mengatasi kendala atau permasalahan dalam pembelajaran PKn 

SD? 

Senada dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari pembuatan tulisan ini 

adalah: (1) Untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran PKn SD. (2) Untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi kendala atau 

permasalahan dalam pembelajaran PKn SD. Dengan begitu, tulisan ini diharapkan bisa 

bermanfaat dalam penyelenggaraan pembelajaran PKn SD yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

D. PERSOALAN PEMBELAJARAN PKn SD 

Masalah yang dialami setiap pembelajaran memang amat kompleks. Masalah itu 

datangnya bisa dari kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, sumber belajar, dan 

lainnya. Tetapi sayangnya banyak pendidik kurang peka terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Berdasarkan kondisi di lapangan, di sini coba diidentifikasi permasalahan 

yang pernah dihadapi, yang menyebabkan pembelajaran PKn cenderung kurang 

menarik, dianggap sepele, membosankan, dan kesan negatif lainnya. Masalah itu antara 

lain: 

Pertama, kurikulum yang terlalu berat. Menurut penulis, konten kurikulum PKn 

untuk tingkat SD terlalu tinggi dibandingkan kemampuan anak usia SD. Misalnya, 

untuk materi kelas VI SD semester II. Ambil contoh Standar Kompetensi (SK) 2 

Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia, Kompetensi Dasar (KD) 2.1 

Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada, 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara 

sesuai UUD 1945 hasil amandemen, 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi 

pemerintahan pusat dan daerah. Materi-materi itu selain terlalu tinggi bagi siswa, juga 

belum mempunyai urgensi dan kegunaan bagi kehidupan siswa. Jika pun materi itu 

dipelajari siswa, akhirnya sasarannya cuma pada aspek kognitif, tidak menyentuh 

kehidupan riil siswa. 

Kedua, kurangnya kemampuan dalam menangkap kata kunci dalam SK dan KD. 

Dalam melakukan penelaahan terhadap SK dan KD selama ini, guru masih banyak 

kekeliruan. Alhasil, apa yang disampaikan menjadi salah sasaran. 
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Kesalahan itu misalnya terjadi pada SK kelas VI semester I. SK 1 Menghargai 

nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, KD 1.1 

Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan 

Pancasila sebagai dasar negara, 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang 

berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Karena kesalahan menangkap esensi SK dan KD, pembelajaran cenderung cuma 

mengarah pada pencapaian aspek kognitif. Seperti contoh SK dan KD di atas, selama 

ini guru cenderung hanya menekankan pada bagaimana proses perumusan Pancasilanya 

(kognitif), sehingga saat evaluasi, pertanyaan yang muncul ya sekitar proses perumusan 

Pancasilanya. Misalnya, “siapa tokoh yang merumuskan, tanggal berapa, bagaimana 

bunyi rumusannya”. 

Kondisi itu menyebabkan kompetensi yang diharapkan dicapai siswa malah 

terabaikan. Misalnya, bagaimana siswa mampu menghargai semangat para pejuang 

dalam merumuskan Pancasila, bagaimana menghargai perbedaan pendapat dalam suatu 

musyawarah, dan bagaimana meneladani nilai juang para tokoh yang oleh siswa dapat 

diaplikasikan dalam belajar. Dan ternyata ini juga terjadi pada tim penyusun soal ujian 

tingkat kabupaten. Padahal kata kunci dari SK dan KD itu “menghargai dan nilai-nilai 

juang”, sehingga semestinya pembelajaran menekankan pada aspek afektif dan perilaku 

siswa. 

Ketiga, mengajar berdasarkan buku teks (textbook centre). Buku teks selama ini 

menjadi pegangan wajib. Jika mengajar cuma mengandalkan buku teks (tanpa 

menggunakan RPP/rencana pelaksanaan pembelajaran), arah dan sasaran pembelajaran 

menjadi tidak fokus. 

Keempat, praktek mengajar PKn selama ini lebih banyak berlangsung dengan 

pendekatan konvensional. Selama mengajar, guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Siswa cuma menjadi pendengar di dalam kelas, kemudian 

menjawab soal. Pembelajaran berlangsung monoton, dan guru menjadi satu-satunya 

sumber informasi. Selain itu, mengajar PKn jarang menggunakan media yang 

menunjang. Pembelajaran seperti ini jelas amat membosankan. 

Kelima, pembelajaran tidak kontekstual. Materi PKn sebetulnya banyak yang 

bisa diajarkan sesuai realita kehidupan siswa. Tetapi, dalam prakteknya, karena telah 
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terbiasa mengajar dengan ceramah, akhirnya semua materi disajikan dalam bentuk 

ceramah dan tanya jawab. Alhasil, apa yang diperoleh siswa sekadar apa yang 

disampaikan gurunya. Itupun jika bisa terserap semua. 

Ambil contoh materi kelas I semester II. SK 4 Menerapkan kewajiban anak di 

rumah dan di sekolah, KD 4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah, 4.2 

Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Materi ini sebetulnya amat dekat 

dengan kehidupan siswa. Jika materi ini disajikan dengan ceramah saja, yang terjadi 

kemudian kompetensi yang terdapat dalam SK itu tidak akan tercapai. Tujuan 

pembelajaran lagi-lagi cuma mengarah pada pencapaian kemampuan kognitif. Padahal, 

materi ini menuntut adanya aplikasi, bukan sekadar teori atau hapalan. 

Keenam, evaluasi cenderung mengarah pada aspek kognitif. Sebagai dampak dari 

kesalahan menangkap esensi SK dan KD serta penggunaan metode ceramah yang 

menjadi andalan, hasil belajar akhirnya cuma bermuara pada pengetahuan. Padahal, 

hasil belajar semestinya meliputi semua domain: kognitif, afektif dan psikomotor. 

E. TAWARAN SOLUSI 

Menghadapi masalah di atas, ada beberapa tawaran solusi seperti berikut ini:  

Pertama, kurikulum disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa SD. Jika 

berbicara masalah kurikulum, karena ini menyangkut kebijakan pusat, di sini penulis 

cuma dapat menghimbau agar kurikulum PKn untuk tingkat SD disesuaikan dengan 

kemampuan anak usia SD. Materi yang disajikan setidaknya memiliki kesesuaian 

dengan tingkat usianya, punya urgensi dan manfaat bagi kehidupan siswa. Misalnya, 

materi tentang Pemilu dan Pilkada, materi itu belum waktunya diberikan di tingkat SD, 

apalagi anak usia SD belum terlibat langsung dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada. 

Kedua, menangkap esensi atau kata kunci dalam SK dan KD secara benar. 

Kesalahan dalam menangkap esensi dari SK dan KD akan amat mempengaruhi 

penyusunan tujuan dan evaluasi. Kesalahan ini juga akan berdampak pada pencapaian 

kompetensi itu sendiri. 

Dalam menelaah SK dan KD, kita harus mampu melihat dan membaca secara 

cermat apa yang diinginkan dalam SK dan KD tersebut. Jika kita sudah mampu 

menangkap kata kuncinya, maka akan kita rumuskan indikator apa yang menunjukkan 

pencapaian kompetensi itu. Seperti contoh di depan, untuk SK kelas VI semester I yaitu 

menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 
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Kalau kita bisa menangkap kata kunci dalam SK ini, penekanannya bukan pada sejarah 

proses perumusan Pancasilanya, tetapi lebih menekankan bagaimana siswa mampu 

menghargai nilai-nilai juang para tokoh tersebut dan meneladaninya. Apa indikator dari 

“menghargai” dan “apa saja nilai-nilai juang” yang dapat dicontoh siswa, misalnya 

tentang nilai kebersamaannya, semangatnya, menghargai perbedaan pendapat. 

Terkait dengan itu, bentuk penilaiannya tidak harus tes tertulis. Sehingga saat 

evaluasi, tidak akan muncul lagi pertanyaan sekitar proses perumusan Pancasila seperti 

ini “siapa tokoh yang merumuskan, tanggal berapa, bagaimana bunyi rumusannya”, 

yang cuma bersifat kognitif. Nilai-nilai afeksilah yang sebetulnya menjadi arah dalam 

SK ini. 

Ketiga, mengajar harus punya persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). RPP memegang peranan penting bagi guru dalam mengajar. RPP bisa 

diibaratkan kompas bagi guru untuk menentukan ke mana pembelajaran akan dibawa. 

Kalau seorang guru mengajar tanpa menggunakan RPP dan cuma mengandalkan buku 

teks, yang akan terjadi adalah proses belajar yang tidak terarah, fokusnya tidak jelas. 

Sebab, apa yang disampaikan guru sekadar apa yang ada dalam buku teks tersebut. 

Segalanya perlu dipersiapkan. 

Keempat, mengajar dengan pendekatan konstruktivisme. Melaksanakan 

pendekatan konstruktivisme akan banyak memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengeksplor potensi dirinya. Pendekatan ini juga akan memberikan ruang bagi siswa 

untuk mengkonstruk sendiri pengetahuannya, bukan diberi, sehingga belajar akan lebih 

bermakna bagi dirinya. Siswa akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bukan 

cuma menjadi pendengar. 

Dengan menggunakan multimetode, multimedia dan multisumber, pembelajaran 

akan lebih menarik, menantang dan bermakna bagi siswa. Pemilihan metode, media 

dan sumber yang tepat juga akan amat mempengaruhi kebermaknaan dan keberhasilan 

pembelajaran. Misalnya, untuk mengajarkan materi tentang menghargai nilai-nilai 

juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini akan lebih 

tepat diajarkan dengan Metode Bermain Peran atau menggunakan media film 

ketimbang ceramah. Atau untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kita bisa 

menggunakan peta konsep, belajar berdasarkan masalah, atau problem solving. 

Kelima, belajar berdasarkan realita. Belajar akan bermakna bagi siswa kalau apa 

yang dipelajari itu bermanfaat bagi kehidupannya. Peristiwa atau fenomena yang terjadi 

di lingkungan sekitar siswa dapat menjadi topik menarik untuk dipelajari. Dan ini akan 
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bisa menumbuhkan kepedulian sosial siswa. Misalnya, kasus “kenakalan remaja” yang 

sering terjadi dapat diangkat menjadi topik diskusi yang tepat untuk mengajarkan KD 

4.3. 

Begitu juga KD menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di 

lingkungannya. Dengan mendiskusikan masalah ini siswa akan terlatih berpikir kritis 

terhadap fenomena di lingkungannya. Dengan kemampuan berpikirnya itulah 

diharapkan siswa akan mampu menghadapi semua persoalan, baik kini maupun bagi 

kehidupannya di masa mendatang. Semua bermula dari realita. 

Keenam,  evaluasi bersifat total (kognitif, afektif, psikomotor). Hasil belajar tidak 

cuma diukur dari kemampuan kognitif. Seperti dicontohkan di depan, bahwa untuk 

mengevalusi materi pada SK 4 Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, 

tidak cukup dievaluasi dengan membuat pertanyaan “apa yang dimaksud kewajiban?” 

Lebih dari itu, siswa diharapkan punya sikap dan perilaku “bertanggung jawab” 

terhadap kewajibannya. 

Dalam mata pelajaran PKn, pengembangan nilai-nilai afeksi dan karakter harus 

menjadi prioritas. Apalah artinya pandai secara akademik tanpa diimbangi karakter dan 

akhlak mulia. Dalam rangka pengembangan nilai-nilai afeksi dan karakter ini, peran 

guru amat penting. Sebab, guru adalah figur yang banyak dicontoh muridnya, terutama 

untuk tingkat SD. Guru tidak cukup hanya memberi contoh, namun juga harus dapat 

menjadi contoh. 

F. PENUTUP 

Berdasarkan kajian pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Pertama, PKn adalah salah satu mata pelajaran yang penting di SD. Kedua, 

permasalahan dalam pembelajaran PKn di SD di antaranya selama ini PKn dianggap 

sebagai suatu mata pelajaran yang membosankan dan sulit. Hal ini karena: (1) pada 

umumnya peserta didik memiliki tingkat minat baca yang rendah; dan (2) pendidik 

dalam penyajian materi PKn cenderung hanya menggunakan metode ceramah. Ketiga, 

solusinya, pendidik perlu menggunakan metode dan model pembelajaran yang 

bervariatif, sehingga peserta didik merasa nyaman dan menganggap PKn adalah 

pelajaran yang menyenangkan. 

Jadi, penulis mau menegaskan, pendidik perlu menerapkan metode dan model 

pembelajaran yang bervariasi serta media pembelajaran yang inovatif. Dengan 

demikian, peserta didik tidak akan merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran 

PKn.
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GLOSARIUM 

 

Aktivitas belajar: adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses interaksi 

antara guru dengan peserta didik, dalam upaya mencapai tujuan. Aktivitas belajar 

ialah hal yang tampak terpenting dari proses pembelajaran, sebab tanpa 

kegiatan/aktivitas belajar yang terjadi tidak mungkin seseorang dapat dikatakan 

belajar. Belajar bukanlah sekadar menghapal banyak fakta dan mendapat 

pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Belajar: adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah 

laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar juga diartikan 

sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman, bertumpu pada 

kemampuan diri belajar di bawah bimbingan pengajar. Definisi lainnya, belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Belajar: adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar merupakan 

proses perubahan pada diri seseorang, baik tingkah laku, sikap, pengetahuan dan 

sebagainya. 

Belajar kooperatif: mendasarkan pada suatu ide bahwa siswa bekerjasama dalam 

belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung jawab pada aktivitas 

belajar anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat 

menguasai materi pelajaran dengan baik. 

Efektivitas pembelajaran: berarti kemampuan sebuah lembaga ataupun tenaga pendidik 

dalam melaksanakan program pembelajaran yang telah direncanakan serta 

kemampuan untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses 

pelaksanaan program dalam upaya mencapai tujuan tersebut didisain dalam 

suasana yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. 

Efektivitas proses pembelajaran: bahwa efektivitas suatu program pembelajaran 

berkenaan dengan masalah pencapaian tujuan pembelajaran, fungsi dari unsur-

unsur pembelajaran, serta tingkat kepuasan dari individu-individu yang terlibat 

dalam pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dicapai apabila rancangan 
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pada persiapan, implementasi, dan evaluasi dapat dijalankan sesuai prosedur serta 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Fakta: berkaitan dengan manusia, kejadian, atau sesuatu hal yang sifatnya berdiri 

sendiri, misalnya banjir, tradisi budaya, dan orang yang memproklamasikan 

kemerdekaan. 

Generalisasi: menunjukkan hubungan antara 2 atau lebih konsep. Misalnya, hubungan 

antara konsep “uang, kebutuhan, dan keinginan”. Ketiga konsep ini dapat 

dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa “kita menggunakan uang untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan”. Generalisasi juga menunjukkan hubungan 

sebab akibat dan ide abstrak. 

Guru profesional: ialah guru yang mempunyai kompetensi serta keahlian spesifik 

dalam bidang keguruan sehingga sanggup menunaikan tugas dan fungsinya 

sebagai guru secara maksimal. Guru profesional harus memiliki empat 

kompetensi, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: karakteristik pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan ciri paradigma barunya ialah 

membelajarkan serta melatih siswa untuk berpikir kritis, membawa para siswa 

mengenal, memilih, serta memecahkan masalah, juga melatih para siswa di 

dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah serta keterampilan sosial. 

Karakteristik PKn dengan paradigma baru: yaitu PKn merupakan bidang kajian ilmiah 

dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta 

esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dapat dilaksanakan melalui: (1) 

Civic intellegence, yaitu kecerdasan dasar dan daya nalar warga negara yang baik 

dalam dimensi spiritual, rasional dan emosional. (2) Civic responsibility, yaitu 

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung 

jawab. (3) Civic partisipation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas 

dasar tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial sebagai pemimpin 

hari depan. 

Karakteristik utama siswa SD: adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan 

individu dalam banyak segi dan bidang, di antaranya kemampuan dalam kognitif 

dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 
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Kognitif: adalah persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan 

kemampuan rasional (akal). Kognitif juga diartikan potensi intelektual yang 

terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), 

penerapan (aplication), analisis (analysis), sintesa (sinthesis), evaluasi 

(evaluation). 

Kompetensi guru: merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang 

harus ada dalam diri guru agar mampu merealisasikan kinerjanya secara tepat, 

benar dan efektif. 

Kompetensi kepribadian: adalah kompetensi individu guru yang merefleksikan 

kepribadian yang bermental sehat, dewasa, stabil, berwibawa, arif, kreatif, jujur, 

disiplin, rapi, sopan santun, dan menjadi uswatun hasanah (contoh teladan) bagi 

para peserta didiknya. 

Kompetensi pedagogik: adalah kompetensi guru mengelola proses pembelajaran para 

peserta didiknya. 

Kompetensi profesional: adalah kompetensi seorang guru dalam menguasai materi 

pembelajaran secara intensif serta mempunyai berbagai keahlian dalam bidang 

pendidikan. 

Kompetensi sosial: adalah kompetensi seorang guru dalam berkomunikasi serta 

berinteraksi secara baik dengan peserta didik dan orangtuanya, sesama teman 

sejawat/seprofesi, masyarakat. 

Konsep: adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta, 

misalnya konsep “kebutuhan manusia” berkaitan dengan berbagai hal seperti 

makanan, pakaian, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. 

Kreativitas guru: adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru 

maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memberikan sejumlah 

pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. 

Kurikulum: adalah alat untuk membina dan mengembangkan peserta didik menjadi 

manusia berilmu, bermoral, berakhlak mulia, terampil, menjadi warga negara 

yang baik dan bertanggung jawab. Manusia berilmu artinya mempunyai 

kemampuan intelektual yang tinggi atau cerdas. Manusia bermoral artinya 

memahami dan memiliki nilai-nilai sosial dan religi sebagai pedoman atau 

orientasi hidupnya. Manusia beramal artinya menggunakan ilmu yang 
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dimilikinya untuk kepentingan manusia dan masyarakat sesuai dengan fungsinya 

sebagai makhluk sosial. 

Kurikulum: dapat diartikan sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil 

belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan 

yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada peserta didik di bawah 

tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan 

pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Kurikulum juga dipandang sebagai 

suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu 

perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk 

kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan 

belajar-mengajar, jadwal dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan 

sebagai dokumen tertulis, sebagai hasil persetujuan bersama antara para 

penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan 

masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu 

sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. 

Masa usia sekolah dasar (SD): merupakan masa kanak-kanak akhir yang berlangsung 

dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas atau dua belas tahun. 

Karakteristik utama siswa SD adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan 

individu dalam banyak segi dan bidang, di antaranya kemampuan dalam kognitif 

dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

Mata pelajaran PKn: merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada 

pengembangan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia 

dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Fungsinya 

adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan 

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan 

amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Mendidik: adalah membantu anak dengan sengaja (dengan jalan membimbing, 

membantu dan memberi pertolongan) agar ia menjadi manusia dewasa, bersusila, 

bertanggungjawab dan mandiri. 

Mengajar: adalah mengatur dan mengkondisikan lingkungan belajar siswa sehingga 

terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Mengajar diartikan 
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sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara 

menemukan sesuatu (bukan memberi sesuatu) berdasarkan kemampuan yang 

dimiliki pengajar; mengajar pada hakikatnya merupakan proses transfer atau 

pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai dan sebagainya dari seorang 

pengajar kepada peserta didik. 

Minat: merupakan hal yang penting karena minat merupakan suatu kondisi awal 

sebelum mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk melakukan 

tindakan. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan semakin besar minat. 

Minat merupakan suatu hal yang penting karena minat merupakan suatu kondisi 

awal sebelum mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk melakukan 

tindakan. Minat merupakan perasaan tertarik, suka dan percaya terhadap suatu 

objek yang dipersepsi menyenangkan dan bermanfaat. 

Model pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri: adalah model pembelajaran yang 

mengajarkan siswa untuk menganalisis dan berpikir secara sistematis dan kritis 

terhadap isu-isu sosial dan kenegaraan yang sedang hangat di masyarakat serta 

mampu memecahkan masalah kompleks dan kontroversial di dalam konteks 

aturan sosial yang produktif. 

Moral: adalah suatu pandangan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan yang 

dilakukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kata lainnya, moral adalah 

kebiasaan atau aturan yang dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Dalam artian lain, moral merupakan seperangkat aturan yang menyangkut 

baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, yang diharuskan atau 

dihindari dalam menjalani kehidupan. 

Otonomi daerah: merupakan tuntutan logis yang bersifat “dari bawah” (grass root 

level) untuk mengatur diri sendiri, dalam konteks ini masyarakat dan 

pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pada 

daerah untuk menentukan, mengelola dan mengatur potensi-potensi daerah 

termasuk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat daerah. 
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Paedagogie: adalah bimbingan yang diberikan kepada anak, dan dalam bahasa Inggris 

diterjemahkan menjadi “education” yang berarti membawa keluar yang 

tersimpan dalam diri anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. 

Pandangan moral: adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan 

moral. Pandangan moral seseorang bagus apabila pertimbangannya dalam 

menelaah masalah atau persoalan moral sesuai dengan aturan-aturan dan etika 

yang berlaku. 

Pembelajaran bermakna: tidak arbitirer, sebab suatu hal berkaitan dengan informasi 

atau konsep sudah bisa timbul ketika materi yang akan dipelajari siswa terkait 

dengan apa yang sudah diketahuinya. 

Pembelajaran generatif: adalah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa mengkonstruksi sendiri hubungan yang berarti (meaningful 

relations) antara pengetahuan yang baru dipelajari siswa dengan pengetahuan 

yang telah mereka kuasai. 

Pembelajaran kooperatif: adalah suatu pendekatan yang mencakup kelompok kecil dari 

siswa yang bekerjasama sebagai suatu tim untuk memecahkan masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau menyelesaikan suatu tujuan bersama. 

Pembelajaran: merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar. Interaksi peserta didik dengan 

lingkungan belajar didisain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran berupa sejumlah kemampuan bermakna dalam aspek pengetahuan 

(kognisi), sikap (afeksi), dan keterampilan (psikomotor) yang dimiliki peserta 

didik sebagai hasil belajar, atau setelah mereka menyelesaikan pengalaman 

belajarnya. Jadi, pembelajaran merupakan proses membuat orang belajar dengan 

merekayasa lingkungan untuk memudahkan orang belajar. Kegiatan 

pembelajaran berupaya merumuskan cara terbaik agar individu dapat belajar 

dengan mudah. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa 

belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, 

yang mana dengan perubahan itu siswa mendapatkan kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu relatif lama. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses 
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interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu 

peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan 

menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta 

didik. 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar: diharapkan bisa 

mempersiapkan para peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik 

sehingga mampu melaksanakan hak serta kewajibannya di dalam ranah 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun meningkatkan 

kualitasnya sebagai manusia agar nantinya berguna dan dapat diandalkan bagi 

bangsa serta negara Indonesia. 

Pembelajaran penemuan: fokus pada pemberdayaan semua potensi siswa agar mereka 

dapat belajar dari hasil kreativitas dan keterlibatan langsung mereka melakukan 

eksplorasi tentang berbagai konsep dan prinsip yang terdapat dalam setiap mata 

pelajaran. 

Pembelajaran Yurisprudensi Inkuiri: ialah model pembelajaran yang berusaha 

mengajari peserta didik untuk menganalisis serta berpikir secara sistematis dan 

kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat di masyarakat sehingga mampu pula 

memecahkan permasalahan yang kompleks dan kontroversial di dalam wahana 

konteks aturan sosial yang produktif. 

Pendekatan: adalah cara atau usaha dalam mendekati atau menyampaikan sesuatu hal 

yang diinginkan. 

Pendekatan dalam pembelajaran: merupakan suatu usaha seorang guru untuk 

mengembangkan kegiatan belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

Pendekatan konstruktivisme: adalah menekankan individu akan belajar dengan baik 

melalui pengetahuan baru dalam struktur kognitif berdasarkan pengalaman. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan 

kontekstual. Pengetahuan dibangun oleh siswa melalui kegiatan eksplorasi dan 

diskusi dengan temannya. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau 
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kaidah yang siap diambil dan diangkat, tetapi siswa harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Pendekatan 

konstruktivisme menekankan pembelajaran “atas-bawah” (top-down) daripada 

bawah-atas (buttom-up). Pendekatan pembelajaran “atas-bawah” berarti para 

siswa mulai dengan pemecahan masalah yang kompleks dan kemudian mereka 

mencoba menemukan sendiri dengan bantuan guru. 

Pendidikan: adalah pada hakikatnya mencakup kegiatan mendidik, mengajar dan 

melatih. Oleh karena itu pendidikan erat kaitannya dengan pengajaran dan 

pelatihan, dengan uraian sebagai berikut: (a) Pendidikan = kegiatan mengolah 

hati anak didik. (b) Pengajaran = kegiatan mengolah otak anak didik. (c) 

Pelatihan = kegiatan mengolah lidah dan tangan anak didik. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilaksanakan sebagai usaha mentransformasikan nilai-nilai, yaitu 

mencakup nilai-nilai religi, budaya, pengetahuan, teknologi dan keterampilan. 

Pendidikan: adalah proses penerapan ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam proses 

pendidikan tersebut diperlukan adanya suatu strategi pembelajaran, penggunaan 

metode, media dan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat menciptakan 

suatu suasana belajar yang nyaman dan dapat membangkitkan semangat belajar 

pada siswa di semua bidang pelajaran, termasuk pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar (SD). 

Pendidikan: adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk 

tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Hal ini dikarenakan Tuhan 

telah menganugerahkan kemampuan berbahasa dan akal pikiran atau rasio. 

Karenanya pendidikan merupakan usaha dengan sengaja dari orang dewasa 

memberikan bimbingan kepada anak murid (peserta didik), dengan tujuan untuk 

membina mental dan spiritual hingga tercapainya istilah insan kamil. 

Pendidikan: adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang 

diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai 

sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Kata lainnya, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 



Glosarium   169 

Pendidikan: adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Kata lainnya, pendidikan adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang diberikan kepada manusia 

lainnya agar terjadinya perubahan dalam diri manusia ke arah hal yang positif. 

Pendidikan dasar: memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): ialah mata pelajaran yang ditujukan guna 

membentuk sikap peserta didik supaya menjadi lebih baik yang berdasarkan 

kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pengembangan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, 

dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Fungsinya 

adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, 

dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan 

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan 

amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan moral: adalah bagaimana cara mengajarkan moral kepada seseorang agar ia 

bisa mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk dari apa yang dia lakukan, dan 

agar ia terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar moral. 

Pendidikan nasional Indonesia: adalah pendidikan yang 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. Pendidikan nasional Indonesia berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 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. 
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Perasaan moral: adalah perasaan yang terjadi dalam diri seseorang setelah ia 

mengambil keputusan untuk bertingkah laku bermoral atau tidak bermoral. 

Apakah seseorang senang atau puas jika ia melakukan tindakan bermoral dan 

merasa bersalah setelah melakukan perbuatan melanggar moral. Bila seseorang 

merasa bersalah, tidak puas dan merasa berdosa setelah melakukan pelanggaran 

moral, berarti orang tersebut memiliki perasaan moral yang benar, dan jika orang 

tersebut merasakan hal sebaliknya berarti ia memiliki perasaan moral yang salah. 

Perkembangan kognitif: adalah perkembangan yang terjadi pada nalar otak atau 

intelegensi. 

Perkembangan sosioemosional: adalah jaringan sosial yang tumbuh dari hubungan 

yang intim dengan orangtua atau pengasuh lain yang juga meliputi anggota 

keluarga lain, orang dewasa yang bukan anggota keluarga, dan teman sebaya. 

Peta konsep: merupakan suatu alat pendidikan yang bertujuan untuk membangun 

pengetahuan siswa dalam belajar secara sistematis, yaitu sebagai teknik untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep belajar dan 

pemecahan masalah. Peta konsep dalam pembelajaran merupakan salah satu 

produk kreatif bentuk sederhana yang dapat dikembangkan dengan mencatat peta 

pikiran. Hal ini diduga dapat meningkatkan sikap kreatif peserta didik. 

PKN (N): adalah Pendidikan Kewargaan Negara. Pendidikan Kewargaan Negara 

(PKN) merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk atau 

membina warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau dan 

mampu berbuat baik. 

PKn (n): adalah Pendidikan Kewarganegaraan. PKn (n) adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan, yaitu pendidikan yang menyangkut status formal warga 

negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. 

PKn merupakan konsep pembelajaran yang mengandung unsur perkembangan 

kebudayaan dan yang lainnya, yang sangat erat sekali hubungannya dengan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn merupakan usaha untuk membekali 

siswa dengan kemampuan dan keterampilan dasar agar dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang baik. 

Prinsip konstruktivisme: adalah siswa memperoleh banyak pengetahuan dari luar 

sekolah, bukan dari bangku sekolah. Model konstruktivisme ini lebih 

menekankan pada penerapan konsep learning by doing, maksudnya adalah siswa 
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belajar sesuatu melalui kegiatan manual. Dengan demikian pendekatan 

konstruktivisme ini lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar melalui 

interaksi sosial, dan pada pendekatan ini siswa menemukan konsep melalui 

penyelidikan, pengumpulan data, penginterprestasian data melalui suatu kegiatan 

yang dirancang oleh guru. Dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini 

siswa dapat mencari pengetahuan sendiri melalui suatu kegiatan pembelajaran 

seperti pengamatan, percobaan, diskusi, tanya jawab, membaca buku, bahkan 

surfing di internet. 

Profesionalisme guru: merupakan sebuah tingkatan kinerja seseorang dalam 

menunaikan pekerjaannya sebagai guru yang ditopang dengan keterampilan serta 

kode etik. 

Proses pendidikan: ada dua segi yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan, 

yaitu proses individu dan proses sosial. Dari segi proses individu, ditekankan 

kepada bagaimana mengembangkan semua kemampuan dasar yang dimiliki anak 

sejak lahir. Sedangkan dari proses sosial, pendidikan harus melestarikan dan 

mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. 

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan: ialah mencakup aspek-aspek: persatuan 

dan kesatuan bangsa, norma, hukum, peraturan, hak asasi manusia (HAM), 

kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, 

serta globalisasi. 

Siswa sekolah dasar (SD): berada pada tahap operasional kongkrit. Pada tahap ini, anak 

mengembangkan pemikiran logis, masih sangat terikat pada fakta-fakta 

perceptual; artinya, anak mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada objek-

objek kongkrit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakteristik 

sendiri, di mana dalam proses berpikirnya, mereka belum dapat dipisahkan dari 

dunia kongkrit atau hal-hal yang faktual. 

Sosioemosional: adalah aspek pribadi dan sosial, yang mana anak-anak menuntaskan 

tahap ini dengan menghasilkan rasa inisiatif dan ambisi yang diperkuat oleh 

pemahaman yang masuk akal tentang apa yang dibolehkan. 

Strategi active debate: ialah pembelajaran yang berupaya mengajak para peserta didik 

untuk mencari jawaban yang tepat terhadap suatu pertanyaan melalui strategi 

debat. Strategi active debate merupakan salah satu teknik instruksional dari 

belajar aktif, yakni strategi yang bisa memberikan kesempatan kepada para 
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peserta didik untuk menyatakan tanggapannya tentang hal yang belum 

tahu/dimengerti siswa, membangkitkan analisis pikiran peserta didik, dan bisa 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan hal yang sudah 

dimengertinya dalam upaya mengemukakan pendapatnya dan memberikan sikap 

saling menghargai antarsiswa yang berlainan tanggapannya. Selain itu, strategi 

active debate melatih para peserta didik supaya mampu dan terampil bertanya 

serta menjawab pertanyaan, baik itu pertanyaan yang berasal dari guru ataupun 

pertanyaan yang berasal dari teman debatnya. Strategi ini juga dapat menjadikan 

siswa berpikir kritis terhadap lingkungan, berpikir positif, kritis, dan 

berpartisipasi aktif, sehingga dengan itu siswa dapat belajar aktif dan cepat 

tanggap dalam memberikan respons yang positif terhadap pembelajaran. 

Strategi: merupakan suatu cara atau kiat untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan 

atau target yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan kegiatan belajar 

mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan 

peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan. 

Strategi peta konsep: adalah suatu strategi penggunaan alat pendidikan yang bertujuan 

untuk membangun pengetahuan siswa dalam belajar secara sistematis, yaitu 

sebagai teknik untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep 

belajar dan pemecahan masalah. Adapun kegunaan strategi peta konsep ini dalam 

pembelajaran adalah untuk: (1) membantu siswa belajar, mengatur dan 

menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, (2) menggolongkan 

informasi yang mendapatkan akses seketika atau daya ingat yang sempurna. 

Tahapan-tahapan perkembangan intelektual yang dilalui anak: yaitu: (1) Tahap sensorik 

motor usia 0-2 tahun. (2) Tahap operasional usia 2-6 tahun. (3) Tahap 

operasional kongkrit usia 7-11 atau 12 tahun. (4) Tahap operasional formal usia 

11 atau 12 tahun ke atas. 

Teori kognitif-lapangan: disebut demikian karena teori ini menjadikan properti, struktur 

lapangan, lingkungan, atau setting tempat tingkah laku muncul sebagai petunjuk 

dalam “membaca” situasi lapangan bagi pemecahan masalah. Prinsip utama teori 

ini adalah pengalaman atau rangsangan tidak terjadi secara tersusun atau 

terstruktur. Manusia, dengan demikian, tidak merespons suatu rangsangan yang 

terpisah-pisah, tetapi pada suatu pola atau konfigurasi rangsangan. Jadi, manusia 

tidak bereaksi pada rangsangan secara sendiri-sendiri terlepas dari yang lainnya, 
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tetapi pada rangsangan yang terdapat pada suatu setting; bukan terhadap bagian-

bagian secara terpisah-pisah dari suatu pola rangsangan, tetapi pada suatu pola 

secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, tingkah laku manusia tidak dapat 

dipahami tanpa memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya. 

Tingkah laku moral: adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan aturan-aturan etika 

moral. Pandangan atau pertimbangan perasaan moral yang benar akan 

mendorong seseorang untuk bertingkah laku bermoral. Namun dapat terjadi bila 

seseorang yang memiliki pertimbangan moral yang salah, akan mendorongnya 

bertingkah laku melanggar moral. Oleh karena itu, pengembangan moral perlu 

dilakukan secara serasi dan seimbang antara pengembangan pandangan moral, 

perasaan moral atau kesan moral, dan cara-cara bertingkah laku sesuai dengan 

aturan moral yang berlaku. 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan: ialah untuk bisa mengembangkan segala potensi 

yang ada di dalam diri para peserta didik serta memberikan pengetahuan supaya 

siswa mampu untuk berpikir kritis, rasional, serta kreatif sehingga siswa dapat 

bertanggung jawab sekaligus dapat mengaplikasikannya dalam proses 

pembelajaran. Tujuan utama PKn adalah untuk menumbuhkan wawasan dan 

kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan 

kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para 

calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji serta akan menguasai imu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. PKn juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, 

tangguh, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan 

rohani. 

Zone of Proximal Development (ZPD): adalah istilah Lev Vygotsky untuk serangkaian 

tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendiri tetapi dapat dipelajari dengan 

bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD 

adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan anak seorang diri. Batas atasnya 

adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak 

dengan bantuan dari instruktur yang mampu. 
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