SAMBUTAN KEPALA PRODI PPKn FKIP UNS
Puji syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
karunia Nya, kita khususnya para komunitas pendidik pendidikan kewarganegaraan dapat
bertemu kembali dalam acara Seminar Nasional PPKn dengan tema “Penguatan Nilai – Nilai
Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan” yang
diselenggarakan oleh Prodi PPKn FKIP UNS bekerjasama dengan Ikatan Alumni Pendidikan
Kewarganegaraan (IKADIKGRA) UNS , pada hari ini Sabtu, 7 Juli 2018
Seminar nasional tahun 2018 ini menghadirkan tema 4 (empat) tema yakni 1)
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan, 2) Pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, 3) Pendidikan
Kewarganegaraan Kemasyarakatan, 4) Pembelajaran Mata Kuliah Pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema –tema di atas penting bagi pendidikan
kewarganegaraan , karena memang itulah wilayah aktivitas akademik pendidikan
kewarganegaraan yang meliputi 3 (tiga) domain yakni PKn domain akademik, PKn domain
kurikuler dan PKn domain sosial kemasyarakatan. Aktivitas aktivitas akademik para
komunitas pendidikan kewarganegaraan hendaknya diarahkan pada perluasan, dan
pendalaman ketiga wilayah tersebut. Hal demikian akan memperkaya batang tubuh keilmuan
(body of knowedge) pendidikan kewarganegaraan
Seminar nasional ini diikuti para komunitas akademik (academic community)
pendidikan kewarganegaraan dari berbagai wilayah di Indonesia . Para dosen, guru,
mahasiswa dan pemerhati pendidikan kewarganegaraan di Indonesia
Sekaligus ini
membuktikan bahwa bidang pendidikan kewarganegaraan memiliki dukungan berupa
masyarakat akademik.
Program studi PPKn FKIP UNS selaku tuan rumah kegiatan dan mitra kerjasama yakni
IKADIKGRA UNS mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para
komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan yang mendukung dan menghadiri seminar
nasional ini. Akhirnya selamat untuk ber- Seminar Nasional PPKn di tahun 2018.

Kepala Prodi

Dr. Winarno, M Si
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1. Nur Nasichah Istiqomah
2. Urfan Ismail
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Susunan Acara Seminar Nasional
Laboratorium PPKn FKIP UNS
7 Juli 2018
WAKTU
07.00-07.30
07.30-08.30

08.30-12.00

ACARA
Registrasi Peserta
Pembukaan (Pembawa Acara)
1. Menyanyikan lagu
Indonesia Raya
2. Doa
3. Traditional Dance
4. Sambutan Kepala
Program Studi PPKn
FKIP UNS
5. Sambutan Ketua
IKADIGRA
6. Sambutan Dekan FKIP
UNS, sekaligus
membuka Seminar
Nasional Laboratorium
PPKn FKIP UNS
7. Hiburan Civic Voice
Keynote Speaker: 1
Keynote Speaker: 2
Keynote Speaker: 3

PENANGUNG JAWAB
Panitia
Sie Konsumsi
Religia Berlin & Airlangga Rachmat
Rizqi Karima
Akhmad Nur Fauzan
Sigit Dwi Nugroho
Dr. Winarno., S.Pd., M.Si

Bambang Tri Purwanto, S.Pd.,
M.Si., MM., M.Pd.

Prof. Dr. Joko Nurkamto,M.Pd

Pujiyono
1. Prof. Dr Suwarma Muchtar MPd
2. Drs. Hassan Suryono, SH MH
MPd
3. Dr. Rusnaini M Si
Moderator : Raharjo., S.Pd., M.Sc

12.00-13.00
13.00-15.00

ISHOMA
Pemaparan Makalah
Pendamping di Ruang Kelas
Pasca Sarjana FKIP Lantai 1
(Terlampir)

15.00 - selesai

Penutup

Panitia, Sie Konsumsi
Penanggungjawab Ruang:
1. Akhmad Nur Fauzan
2. Danang Prasetyo Hartono
3. Wulandari
4. Sri Rahayu
5. Rizqi Karima
6. Friskal Oktiansyah
7. Urfan Ismail
8. Anggi Yoga Pramanda
9. Novita Taya Sara
10. Endang Wulandari
Panitia
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 01 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ RUANG
: Akhmad Nur Fauzan/ 089669709281
MODERATOR
: ANISA NUR SHOLIHAH
No Abstrak
WAKTU JUDUL MAKALAH
001/Semnaslab/VII/2018 13.00Pengaruh
Model
13.07
Pembelajaran
Value
Clarification Techique (Vct)
Terhadap Sikap Toleransi

PEMAKALAH
Pluto Wurdiman,
Reza Wahyuni,
Nanang Jayani
(Universitas
Pendidikan
Bandung)
Subelo Wiyono
(Universitas
Pansundan,
Bandung)

002/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Implementasi Spiritualitas
Pancasila
Melalui
Pendidikan
Kewarganegaraan
Untuk
Membentuk Karakter Anti
Korupsi

003/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Pembekalan Civics Literacy
Nilai-Nilai
Kebangsaan
Secara
Andragogi
Bagi
Calon Guru Sekolah Dasar
Di Perguruan Tinggi Melalui
Penggunaan Metode Debat
Dalam
Pembelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan

Fatahillah
(STKIP
Muhammadiyah
Pringsewu
Lampung)

004/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Sekolah
Kepemimpinan
Perempuan Lsm Yskk :
Gerakan
Sosiokultural
Kewarganegaraan
Untuk
Pemberdayaan Perempuan
Dalam Politik Desa Di
Gunung Kidul

An-nisa Nur
Sholihah Indah
Septiani
(Universitas
Sebelas Maret)

005/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Peranan Media Visual
Dalam Meningkatkan
Konsentrasi Belajar Siswa
Pada Pelajaran PPKn Kelas
VII SMP Ngeri 1 Surakarta

Suryan Abdul
Mujib
(Universitas
Sebelas Maret)
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006/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Strategi Guru Pendidikan Sigit Dwi Nugroho
(Universitas
Pancasila
dan
Sebelas Maret)
Kewarganegaraan
Dalam
Penguatan
Pendidikan
Politik Melalui Partisipasi
Siswa (Studi pada Siswa
Kelas XI Studi di MAN 1
Karanganyar Tahun 2016)

007/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Penerapan Metode Student
Team Achievement Divisions
(Stad) Dalam Pembelajaran
Ppkn Guna Meningkatkan
Pemahaman Materi Pada
Siswa
Sma
Islam
1
Surakarta

Salman Al Afif
(Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

008/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Media Pembelajaran Audio
Visual Untuk Meningkatkan
Minat
Belajar
Dan
Keaktifan Siswa Dalam
Mengikuti Kegiatan Belajar
Mengajar

Agil Prakasa

009/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

010/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

011/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

(Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

Peran UU No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Dalam
Perlindungan
Hukum Terkait Hak Tenaga
Kerja Perempuan
Alternatif
Model
Pembelajaran
Kooperatif
Tipe
Numbered
Heads
Together Sebagai Upaya
Menumbuhkan Kesadaran
Berkonstitusi
Dalam
Pembelajaran PKN

Agista Rizky
Narindra
(Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)
Akhmad Nur
Fauzan
(Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

Kemampuan Guru Dalam
Merumuskan
Tujuan
Pembelajaran PPKN di
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Negeri
1
Sukoharjo

Amanda Yuli
Yanti
(Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 02 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ RUANG
: Danang Prasetyo Hartono/ 085726667839
MODERATOR
: ERNA YULIANDARI
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
PEMAKALAH
012/Semnaslab/VII/2018 13.00Suyahman
Penguatan Nilai Kebangsaan
13.07
(Univet Bantara
Melalui
Kegiatan
Sukohatjo)
Kepramukaan Bagi Siswa Sd
Negeri Kartasura 5

013/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Model Pendidikan Pancasila
Di Kampus Bela Negara
(Penguatan
Nilai-Nilai
Kebangsaan) (Studi Di Upn
Yogyakarta)

Lestanta Budiman
(Universitas
Pembangunan
Nasional Veteran,
Yogyakarta)

014/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Peran LSM SPEK-HAM
Dalam
Memperjuangkan
HAM
Perempuan
Atas
Tindakan KDRT

Yupa Alfara
(Universitas
Sebelas Maret)

015/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Studi Tentang Kompetensi
Pedagogik Guru
Dalam
Menyusun
Indikator
Pembelajaran Pada RPP
Kurikulum 2013 SMP Batik
Surakarta

Vina Idamatu
Silmi
(Universitas
Sebelas Maret)

016/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Model Pembelajaran
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan Melalui
Sistem Belajarn Jarak Jauh
(Sbjj),

Sardjijo
(Universitas
Terbuka, Jakarta)

017/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Civic Literacy
Dalam
Pembelajaran
Demokrasi
Dan
Pemilu
Untuk
Memperkuat Civic Atitude
Mahasiswa

Erna Yuliandari,
Yudi Ariana
(Universitas
Sebelas Maret)

018/Semnaslab/VII/2018 14.00-

Peran

Anisa Salsabela

Komunitas

Kresek

5

14.07

Solo Dalam Menanamkan
Pendidikan Karakter Peduli
Lingkungan
Melalui
Pemanfaatan
Sampah
Plastik Pada Masyarakat
Kota Solo

(Universitas
Sebelas Maret)

019/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Pembelajaran
Model
Kooperatif Jigsaw Untuk
Meningkatkan
Partisipasi
dan Hasil Belajar Siswa

Aris Windarto
(Universitas
Sebelas Maret)

020/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Meningkatkan Kemampuan
Analisis Siswa Melalui Media
Pembelajaran
Visual
Projected Motion Pada Mata
Pelajaran PKn (Studi di
kelas X SMK Pancasila
Wonogiri)

Asri Surya
Ramadani
(Universitas
Sebelas Maret)

021/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Studi Analisis Kompetensi
Guru Dalam Menyusun
Evaluasi Dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) Mata Pelajaran PPKn
Di SMP Negeri 3 Surakarta

Atikah Prabandini
(Universitas
Sebelas Maret)

022/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Upaya
Guru
Dalam
Meningkatkan
Perilaku
Disiplin
Pada
Mata
Pelajaran
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan Kelas VII
SMP Negeri 8 Surakarta

Catur Wulandari
(Universitas
Sebelas Maret)

023/Semnaslab/VII/2018 14.5014.57

Strategi
Guru
Dalam
Menentukan Sumber Belajar
Yang
Relevan
Guna
Meningkatkan
Wawasan
Kebangsaan Peserta Didik
Dalam Mata Pelajaran PPKn
(Studi di SMP N 8
Surakarta)

Charistia Nikmah
Murwanti
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 03 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ RUANG
: Wulandari/ 085701471055
MODERATOR
: RIMA VIEN PH
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
024/Semnaslab/VII/2018 13.00Gerakan
Sosial
Oleh
13.07
Paralegal
Untuk
Peningkatan Akses Keadilan
Bagi Perempuan Korban
Kekerasan
Di
Kota
Surakarta

PEMAKALAH
Rima Vien
Permata Hartanto,
Siany Indria
Liestyasari, Atik
Catur Budiati
(Universitas
Sebelas Maret )
Dr. Bernarda
Meteray
(Universitas
Cedrawasih,
Jayapura )
Yella Hasrah
Cahya Oktiviasti
(Universitas
Sebelas Maret)

025/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Peran Strategis Sejarah
Indonesia
dalam
pembelajaran PPKn
di
Sekolah

026/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Studi Tentang Pemenuhan
Hak Atas Perlindungan
Hukum Dan Profesi Guru
Sebagai Pendidik (Studi
Pada
Guru
SMP
Di
Kabupaten)

027/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Masrukhi
Pengembangan
Civic
(Universitas
Intellegence
Berbasis
Kegiatan Ekstra Kurikuler Negeri Semarang )
Di Sekolah Dasar

028/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Peranan Organisasi
Mahasiswa Dalam Membina
Karakter Warga Negara
(Studi Deskriptif Terhadap
Kepengurusan HMJ PKn
STKIP Garut)

Juhana, Karim
Suryadi
(Universitas
Pendidikan
Indonesia)

029/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Studi Analisis Ketersediaan
Sumber Belajar Pada Mata
Pelajaran
Pendidikanan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan di SMK N

Debby Yuliana
(Universitas
Sebelas Maret)

7

2 Karanganyar
030/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Kendala Guru Pendidikan
Pancasila
&
Kewarganegaraan
Dalam
Menyusun
Instrumen
Penilaian (Studi Kasus Di
SMK
Muhamadiyah
2
Karanganyar)

Devia Primadani
(Universitas
Sebelas Maret)

031/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Model Pembelajaran Jigsaw
Untuk
Meningkatkan
Pemahaman Siswa Tentang
Prinsip
Persatuan
dan
Kesatuan Negara Indonesia

Dewi Arinda
(Universitas
Sebelas Maret)

032/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Peran
Pendidikan
Kewarganegaraan
dalam
Menghadapi
Fenomena
Hedonisme
Dikalangan
Pelajar

Esti Murniasih
(Universitas
Sebelas Maret)

033/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Studi Tentang Kompetensi
Pedagogik Guru
Dalam
Merumuskan
Tujuan
Pembelajaran
Mata
Pelajaran PPKn di SMK
Muhammadiyah
1
Sukoharjo

Faizah Nur Diana
(Universitas
Sebelas Maret)

034/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Hambatan Guru PPPKN
Dalam Menyusun Tujuan
Instruksional Yang Sesuai
Dengan
Indikator
Pencapaian Kompetensi

Aning Asmaiyah
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 04 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ RUANG
: Sri Rahayu/ 085802782953
MODERATOR
: WINARNO
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
035/Semnaslab/VII/2018 13.00Pembudayaan Nilai –Nilai
13.07
Pancasila Melalui Analisis
Materi Ppkn Di Sekolah

PEMAKALAH
Winarno
(Universitas
Sebelas Maret)

036/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Internalisasi
Pendidikan
Moral
pada Perguruan
Tinggi di Jepang (Studi
Kasus di Tokyo Gakugei
University)

Sutrisno
(Universitas
Muhammadiyah
Ponorogo)

037/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Penguatan
Nilai-Nilai
Kebangsaan
Dalam
Pendidikan
Kewarganegaraan : Sebuah
Ambivalensi
(Studi
Kasus Korupsi)

Machmud Al
Rasyid
(Universitas
Sebelas Maret )

038/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Rejuvinasi
Pendidikan
Pancasila Di Perguruan
Tinggi
Sebagai
Upaya
Penguatan
Nilai-Nilai
Kebangsaan Dan Menangkal
Ideologi Radikalisme Dan
Fundamentalisme
(Model
Dan Metode)

Hastangka ,
Armaidy Armawi ,
Kaelan
(Universitas
Gadjah Mada,
Yogyakarta)

039/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Esensi Jiwa Volunteerism
Warga
Negara
Muda
Dieksplorasi dari Perspektif
Keterlibatan Volunteer di
Dalam Festival

040/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Studi Tentang Kompetensi
Pedagogik
Guru
Dalam

Muhammad Mona
Adha, Obby
Taufik Hidayat1,
Erwin Susanto,
Nadya Putri
Saylendra
(Universitas
Lampung )
Nur Hidayah
(Universitas
9

Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (
RPP ) Di Smp Pancasila 1
Wonogiri

Sebelas Maret)

041/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Strategi Guru PKN Dalam
Menentukan
Metode
Pembelajaran Yang Sesuai
Dengan
Tujuan
Pembelajaran

Nur Nasichah
Istiqomah
(Universitas
Sebelas Maret)

042/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Kompetensi Pedagogik Guru
PPKn
(Studi
Tentang
Perencanaan Pembelajaran
Di SMK Binawiyata Sragen)

Nurul Latifah
(Universitas
Sebelas Maret)

043/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Pembentukan
Karakter
Kepemimpinan Organisasi
Pada
Unit
Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Marching
Band
Sebelas
Maret
Surakarta
Dalam
Meningkatkan
Civic
Responsibility Mahasiswa

Pujiyono
(Universitas
Sebelas Maret)

044/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Peran
PKN
Dalam
Membentuk
Karakter
Kewarganegaraan Melalui
Pendekatan Berbasis Nilai di
Perguruan Tinggi

Purnomo Cahyo
Aji
(Universitas
Sebelas Maret)

045/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Peran Guru PPKn Dalam
Meningkatkan Pendidikan
Karakter Disiplin Melalui
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan Di SMP 1
Pancasila Wonogiri

Ragil Danu
Saputro
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 05 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ Ruang
: Rizqi Karima/ 081237405446
MODERATOR
: RINI TRIASTUTI
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
046/Semnaslab/VII/2018 13.00Hubungan
Penanaman
13.07
Kesadaran
Multikultural
Dan
Penguatan
Sikap
Nasionalisme Siswa Sma
Negeri 1 Sumberlawang
Tahun 2017

PEMAKALAH
Mujiyono
(Universitas
Sebelas Maret )

047/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Pendidikan Karakter Di Era
Perkembangan
Teknologi
informasi dan Komunikasi
(TIK) Dalam Perspektif
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

048/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Afrian Dwi
Inovasi
Pendidikan
Yunitasari,
Antikorupsi Melalui Media
Achmad Sidiq
Pembelajaran
Aksipob
Asad, Elly Nur
(Antikorupsi Pop Up Book)
Rahmawati
Berbasis Kearifan Lokal
(Universitas
Untuk Anak Kelas V Sekolah
Negeri Yogyakarta
Dasar
)
Penyusunan
Rencana Ria Putri Marjanah
(Universitas
Pelaksanaan Pembelajaran
Sebelas Maret)
(RPP) Guru Pendidikan
Kewarganegaraan
SMK
Muhammadiyah Delanggu

049/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

050/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Studi
Tentang
Materi
Pembelajaran
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
Dalam
Mengembangkan
Keterampilan
Berpikir
Kritis Siswa Tingkat Sekolah
Menengah Atas

Rini Triastuti
(Universitas
Sebelas Maret )

Rian Santoso
(Universitas
Sebelas Maret)
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051/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Strategi Pemenuhan Hak
Atas Kesejahteraan Sosial
Bagi Pengemis, Gelandangan
dan
Orang
Terlantar
(PGOT) Oleh Dinas Sosial
Kota Surakarta

Rinanda Yesi
Argasari
(Universitas
Sebelas Maret)

052/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Model
Pembelajaran
Contextual
Teaching
Learning
(CTL)
Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Dalam Pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Analisis
Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Mata
Pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan Menurut
KTSP 2006 Kelas IX SMP
Pancasila 1 Wonogiri Tahun
2016/2017
Analisis
Kompetensi
Pedagogik
Guru
dalam
Penyusunan
Instrumen
Penilaian Afektif Pada Mata
Pelajaran PKn di SMK N 1
Juwiring
Strategi
Guru
Dalam
Merumuskan
Tujuan
Pembelajaran
Mata
Pelajaran PKN Dalam RPP
SMK Binawiyata Sragen

Risma Tri Astuti
(Universitas
Sebelas Maret)

053/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

054/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

055/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

056/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Studi Tentang Pemilihan
Sumber
Belajar
Guru
Dalam
Menunjang
Keberhasilan Pembelajaran
Mata Pelajaran PPKn di
SMK Muhammadiyah 1
Sukoharjo

Rizki Wahyu
Lestari
(Universitas
Sebelas Maret)

Rizqi Karima
(Universitas
Sebelas Maret)

Rullyka Octaviani
(Universitas
Sebelas Maret)

Fajar Nur
Khasanah
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 06 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ Ruang
: Friskal Oktiansyah/ 089658977831
MODERATOR
: ANGGI AGUSTIN
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
PEMAKALAH
057/Semnaslab/VII/2018 13.00Anggi Agustin
Partisipasi
Pengawas
13.07
(PPKn
Tempat Pemungutan Suara
(Ptps) Dalam Mewujudkan Pascasarjana UNS)
Pemilu Kepala Daerah Yang
Demokratis (Studi Pada
Pengawas Tps Kabupaten
Karanganyar
Dalam
Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2018)
058/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Partisipasi Warga Dalam
Forum Musywarah Desa
Sebagai
Bagian
Dari
Demokrasi

Muhammad Yogi
Guntoro
(Universitas
Sebelas Maret,
Surakarta)
Erna Gesti
Fadrusiana
(PPKn
Pascasarjana UNS)

059/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Festival
Budaya
Sebagai Bentuk Penguatan
Nilai-Nilai Budaya Di Kota
Solo

060/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Strategi
Pembelajaran
Inqury
Pada
Materi
Wawasan Nusantara Guna
Meningkatkan
Aktivitas
Belajar PPKn Siswa Kelas X
SMK Pancasila 1 Wonogiri

Herawang Dwi
Siswantoko
(Universitas
Sebelas Maret)

061/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Kendala Guru PPKn Dalam
Menyusun Tujuan
Pembelajaran Pada RPP Di
Smp Negeri 8 Surakarta

Fania Nur Azizah
(Universitas
Sebelas Maret )

062/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Strategi Guru Pendidikan
Pancasila
Dan
Kewarganegaraan
Dalam
Mengembangkan

Fatonah
(Universitas
Sebelas Maret)
13

Kemampuan Siswa Untuk
Mengemukakan Pendapat”
(Studi Di Sma Muh 3
Surakarta)
063/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Model Pembelajaran Studi
Kasus Untuk Meningkatkan
Pengetahuan Siswa Dan
Respon Siswa

Fiqy Zulfikar
(Universitas
Sebelas Maret)

064/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
Berbasis
Internet
Dalam
Meningkatkan
Keaktifan
Belajar
Siswa
Pada
Pembelajaran Ppkn Di SMK
Negeri 2 Karanganyar

Friska Nurhasanah
(Universitas
Sebelas Maret )

065/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Peran Mata Pelajaran PPKn Friskal Oktiansyah
(Universitas
Dalam
Menghadapi
Sebelas Maret)
Fenomena
Revolusi
Informasi Sebagai Salah
Satu Ancaman Terhadap
Kedaulatan Dan Keutuhan
NKRI

066/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Perempuan Dan Gerakan
Lingkungan : Pengalaman
Perempuan Masyarakat
Adat Menjaga Alam

067/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Kendala
Guru
Dalam
Pengembangan
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Kajian Ketahanan Nasional
Pada Pembelajaran PPKn
Sekolah Menengah Kejuruan

Triyanto, Rima
Vien Permata
Hartanto
(Universitas
Sebelas Maret,
Surakarta )
Sri Haryati &
Wijianto
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 07 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ Ruang
: Urfan Ismail/ 085328853008
MOSERATOR
: LAILI MUFATAKHAH
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
068/Semnaslab/VII/2018 13.00Model
Pembelajaran
13.07
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan Melalui
Sistem Belajar Jarak Jauh
(Sbjj)

PEMAKALAH
Sardjijo
(PPKN FKIP- UT
Jakarta)

069/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Menelisik
Penerapan
Pendidikan
Progresif
(Studi Kasus Di Sekolah
Alam Bengawan Solo)

Dewi Gunawati
(Universitas
Sebelas Maret)

070/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Penanaman
Nilai-Nilai Hani’atul Hidayah
(PPKn
Demokrasi Pada Generasi
Muda
Dalam
Konteks Pascasarjana UNS)
Kemasyarakatan : Tinjauan
Pada
Komunitas
Griya
Schizofren Solo

071/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Ikrimah Saputra
Penguatan
Ecological
(PPKn
Citizenship
Melalui
Pelaksanaan
Program Pascasarjana UNS)
Kotaku
(Kota
Tanpa
Kumuh)

072/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Peran Strategi Perempuan Laili Mufatakhah
(PPKn
Dalam Internalisasi NilaiNilai Anti Korupsi Melalui Pascasarjana UNS)
Gerakan Saya Perempuan
Anti Korupsi (Spak)

073/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Implementasi
Peraturan
Daerah Kota Surakarta
Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Kesetaraan Difabel
Dalam Rangka Pemenuhan
Hak Konstitusional Difabel

Herlina Ayu
Setyowati
(Universitas
Sebelas Maret)

15

Di Bidang Fasilitas Publik
074/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Implementasi
Rpp
Kurikulum 2013 Dalam
Merumuskan
Serta
Menyusun Indikator Pada
Mata Pelajaran PPKn Di
SMK Negeri 2 Karanganyar

Hernada Ayu
Widarukmi
(Universitas
Sebelas Maret)

075/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Implementasi
Nilai
Kepedulian
Lingkungan
Dalam Rangka Mewujudkan
Ecological Citizenship Di
Kalangan Komunitas Pecinta
Alam
Studi Tentang Kreativitas
Mengajar Guru Pendidikan
Pancasila
Dan
Kewarganegaraan
Dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
Berbasis
Teknologi Informasi
Dan
Komunikasi ( Studi Di Sma
Muhamadiyyah 3 Surakarta)

Ika Murwaningsih
(Universitas
Sebelas Maret)

077/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Peran LSM PPAP Seroja
Dalam
Meningkatkan
Motivasi Belajar Terhadap
Anak Rawan Di Kota
Surakarta

Ketyhana Aufa
(Universitas
Sebelas Maret)

078/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Analisis Kemampuan Guru
Dalam Membuat Instrumen
Penilaian Dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
Kurikulum 2013 Studi Di
SMK Negeri 1 Wonogiri
– Analisis
Kompetensi
Pedagogik Yang Dimiliki
Guru Ppkn Dalam Membuat
Rpp Di Smk Binawiyata
Sragen

Luli Lovinia
(Universitas
Sebelas Maret)

076/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

079/Semnaslab/VII/2018 15.00
15.07

Ika Nurlita
Kurniawati
(Universitas
Sebelas Maret)

Urfan Ismail
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 08 Pascasarjana FKIP Lt 1
PJ Ruang
: Anggi Yoga Pramanda/ 085707249074
MODERATOR
: ARIF ADY S
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
080/Semnaslab/VII/2018 13.00Peran
Mata
Kuliah
13.07
Pendidikan
Kewarganegaraan
Dalam
Mengatasi Pudarnya NilaiNilai
Luhur
Pancasila
Generasi Zaman Now
081/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

082/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

083/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

084/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

085/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

PEMAKALAH
Maryono
(STKIP PGRI
PACITAN)

Komunitas “Ick Klaten”: Arif Ady Setiawan
(PPKn
Civic Engagement Sebagai
Pascasarjana
Upaya Pembentukan Civil
Universitas
Society
Sebelas Maret
Surakarta )
Roni Yudo
Kebudayaan Lokal Jimpitan
Kuncoro
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)
Raharjo
Urgensi Civic Literacy Bagi
(Poltekkes
Generasi Milenial
Kemenkes
Surakarta )
Anggi Yoga
Urgensi Penguatan Etika
Pramanda
Digital Pada Siswa Dalam
(Universitas
Menanggulangi
Hoax
Sebelas Maret,
Melalui Mata Pelajaran
Surakarta)
Pendidikan
Kewarganegaraan
Implementasi
Kartu
Indonesia Pintar Sebagai
Sarana Pemenuhan Hak
Warga Negara Dalam Dunia
Pendidikan (Studi Kasus Di
Kota Surakarta)

Mahfiroh Fitria
Maulani
(Universitas
Sebelas Maret)
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086/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Peran Guru Pendidikan
Pancasila
Dan
Kewarganegaraan Terhadap
Penanggulangan Kenakalan
Remaja Di SMK Negeri 2
Karanganyar

Morrys Charles
Alberto
(Universitas
Sebelas Maret)

087/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Peran
Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan
Dalam
Membangun
Karakter
Budaya
Bangsa
Peserta
Didik Di Era Globalisasi

Nabila Iestnandini
(Universitas
Sebelas Maret)

088/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Analisis
Kompetensi
Pedagogik
Guru
Ppkn
Dalam Menyusun Tujuan
Pembelajaran (Studi Di Smp
Batik
Surakarta
Tahun
2017)

Niken Anggy
Purnomo
(Universitas
Sebelas Maret)

089/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Pemberian Fasilitas Publik
Kepada Penyandang Difabel
Sebagai Perwujudan Hak
Aksesibilitas Sebagai Warga
Negara
Sesuai
Dengan
Perwali No 9 Tahun 2013

Maulia Pangestu
Putri
(Universitas
Sebelas Maret)

090/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Meningkatkan Kemampuan
Berbicara Dan Berpendapat
Siswa
Melalui
Model
Pembelajaran
Kooperatif
Jigsaw

Sulistyaningati
Purwandari
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 09 Pascasarjana FKIP Lt 1
PENANGGUNG JAWAB : Novita Taya Sara/ 085742773581
MODERATOR
: ANNISA NUROHMAH
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
091/Semnaslab/VII/2018 13.00Ecological Citizenship Pada
13.07
Masyarakat Kampung Naga
Untuk
Membangun
Karakter Warga Negara

PEMAKALAH
Itok Dwi
Kurniawan,
Hassan Suryono
(Universitas
Sebelas Maret)
Surajiyo
(Universitas
Inrdaprasta PGRI)

092/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Kaitan
Filsafat
Dengan
Ideologi: Keunggulan Dan
Ketangguhan
Ideologi
Pancasila

093/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Anisa Nur
Analisis
Otonomi
Dan
Rochmah
Keberlangsungan Eksistensi
(PPKn
Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun Pascasarjana UNS)
2014

094/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Pendampingan Bina Akses
Jawa
Tengah
Dalam
Meningkatkan
Partisapasi
Warga
Negara
Bagi
Penyandang Difabel Sebagai
Perwujudan
Nilai-Nilai
Demokrasi

Ama Farida Sari
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

095/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Menjadi
Pancasila
Membangun Indonesia

096/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Membangun
Kedewasaan
Berfikir
Masyarakat
Akademisi Melalui Mata
pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan

Galih Nugraha
(Universitas
Negeri
Yogyakarta)
Neti Ramayani,
Dwi Agustina
(universitas
Pendidikan
Indonesia)

097/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Penerapan
Model
Pembelajaran Mind Mapping

Rose Fitria
Lutfiana, Candra

:

19

Untuk Meningkatkan Civic
Knowledge Peserta Didik
(Penelitian Tindakan Kelas
Di Sma Muhammadiyah 2
Sidoarjo)

098/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

099/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Studi
Tentang
Sumber
Pembelajaran PPKn Kelas
XII Dalam RPP Kurikulum
2013 SMK Negeri 1 Selo
Boyolali
Studi Tentang Komponen
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
PPKn
Di
SMPN
1
Wonogiri
Berdasarkan Permendikbud
No. 22 Tahun 2016

Kusaditiyanto,
Saputra Tri
Kurniawan
(Universitas
Muhammadiyah
Malang, SMA
Muhammadiyah 2
Sidoharjo )
Sinta Dewi
Prihandini
(Universitas
Sebelas Maret)

Siska Nurdiani
(Universitas
Sebelas Maret)

100/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Peran Guru PPKn Dalam
Meningkatkan
Kesadaran
Siswa Menaati Tata Tertib
Sekolah

Suryani
Federawati
(Universitas
Sebelas Maret)

101/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Strategi Guru Pendidikan
Pancasila
&
Kewarganegaraan
Dalam
Mengembangkan
Kemampuan Berpikir Kritis
Siswa ( Studi Di SMK Negeri
1 Selo Boyolali Tahun 2017 )

Novita Taya Sara
(Universitas
Sebelas Maret)
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK DAN
JADWAL PEMAPARAN PEMAKALAH PENDAMPING
SEMINAR NASIONAL
“ Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan
Kemasyarakatan“
PPKN FKIP UNS , Sabtu 07 Juli 2018
TEMPAT
: Ruang 10 Pascasarjana FKIP Lt 1
PENANGGUNG JAWAB : Endang Wulandari/ 085647390271
MODERATOR
: RATNANINGSIH
No Abstrak
WAKTU
JUDUL MAKALAH
102/Semnaslab/VII/2018 13.00Penguatan Pancasila Sebagai
13.07
Upaya Merevitalisasi Dan
Menumbuhkan Nilai-Nilai
Kebangsaan
Dalam
Masyarakat Global

PEMAKALAH
Achmad Marwan
Nurhadi
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)
Ratnaningsih
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

103/Semnaslab/VII/2018 13.1013.17

Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai
Wahana
Pendidikan
Demokrasi
Untuk
Menumbuhkan Partisipasi
Aktif Warganegara Dalam
Era Globalisasi

104/Semnaslab/VII/2018 13.2013.27

Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan
Dan
Pembelajaran
Demokrasi:
Kepentingan
Untuk
Partisipasi Politik Anak
Muda

Syahrur Razy
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)

105/Semnaslab/VII/2018 13.3013.37

Gerakan
Sosial
Dan
Demokrasi
Mahasiswa
Terhadap
Dinamika
Perubahan Sosial

106/Semnaslab/VII/2018 13.4013.47

Kajian
Tentang
Upaya
Penanaman Nilai Moral
Pada Siswa Di SMA 1
Wonosari Melalui Mata
Pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan

Wendy Librata
Ratna Manikam
(PPKn
Pascasarjana
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta)
Taufiq Rahman
W.N
(Universitas
Sebelas Maret)
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107/Semnaslab/VII/2018 13.5013.57

Studi Tentang Strategi Guru
Dalam Meningkatan Minat
Belajar
Siswa
Tehadap
Pelajaran PPKn Di SMK
Muhammdiah Delanggu

Tuhu
Prasetyaningtyas
Pranata
(Universitas
Sebelas Maret)

108/Semnaslab/VII/2018 14.0014.07

Strategi
Pendidikan
Karakter
Melalui
Keteladanan Di Smk Negeri
13 Kota Malang

109/Semnaslab/VII/2018 14.1014.17

Profesionalisme Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan Dalam
Mewujudkan Warga Negara
Demokratis

Saputra Tri
Kurniawan
(Universitas
Muhammadiyah
Malang)
Moh. Wahyu
Kurniawan
(Universitas
Muhammadiyah
Malang )

110/Semnaslab/VII/2018 14.2014.27

Pemanfaatan Media Dengan
Basis Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Dalam
Pembelajaran
Pendidikan
Pancasila
Dan
Kewarganegaraan
Pada
SMK Negeri 1 Selo

Yayan Andi
Prasetyo
(Universitas
Sebelas Maret)

111/Semnaslab/VII/2018 14.3014.37

Kendala
Guru
dalam
Menilai Sikap Spiritual dan
Sosial Siswa Menggunakan
Teknik Observasi pada Mata
Pelajaran PPKn di SMA
Negeri 1 Surakarta
Bank Sampah sebagai Upaya
Pelibatan Warga dalam
Pengelolaan Sampah di Kota
Surakarta

Endang Wulandari
(Universitas
Sebelas Maret)

113/Semnaslab/VII/2018 14.5014.57

Pembelajaran Ppkn Dan
Pendidikan Karakter
Peserta Diidik Melalui
Penerepan Model
Pembelajaran Kooperatif
Tipe Snowball Throwing.

114/Semnaslab/VII/2018 15.00
15.07

– Konsep Belajar Contextual
Teaching and Learning
Pendidikan
Kewarganegaraan
Menggunakan Model Project
Citizen

Helmiya Rofi’ah
Mahasiswa S2
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta
(SMP Negeri 2
Surakarta)
Odang Suparman,
Angger Saloko
(Universitas Islam
Nusantara
Bandung)

112/Semnaslab/VII/2018 14.4014.47

Fitra Waluyandi
(Universitas
Sebelas Maret)
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MAKALAH
PEMBICARA
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PEMBELAJARAN NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

(Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Pendidikan Ideologi Pancasila dan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Indonesia
Suwarma Al Muchtar
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
e-mail : suwarma@gmaill.com
Disampaikan dalam Seminar Nasional “Penguatan Nilai – Nilai Kebangsaan Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan” pada 7 Juli 2018

ABSTRACT
This study deals with how to build academic thinking for the revitalization of Civic Science, civic education and
its implications for the Teacher Education system. In connection with the accelerated changes in social cultural
values with the development of information technology and communications, develop paradigms and
approaches in the social sciences. This study put forward the paradigm of citizenship science revitalization
based on the philosophy of Pancasila science. Aims to strengthen Citizenship Education as an educational value
of Pancasila ideology, in learning solving the problems of actual citizenship, using information technology and
and appropriate communication in accordance with the purpose of building a believing citizen, devoted to God
Almighty and have noble character

1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dari refleksi pengalaman subyektif kajian
epistemologik dan paradigmatif
memperkokoh eksistensi dan mutu Pendidikan PKn selama ini. Terutama dalam upaya
memahami arah revitalisasi Pembelajaran Nilai kebangsaan Pancasila dalam PPkn Menemukan
sejumlah fenomena dan fakta empirik yang menjadi latar masalah. Antara lain
bahwa
Perubahan sosial budaya sangat cepat telah menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga
mempengaruhi terhadap masalah nilai sosial budaya. Kompleksitas masalah sosial semakin
menguat ke arah situasi trubulansi. Kompleksitas menjadi karakteristik dari latar sosial budaya
pendidikan bersifat dinamis sebagai latar Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian
perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi sangat besar pengaruhnya dalam lehidupan
berbangsa dan bernegara. Namun dalam perkembangan ilmu sosial termasuk pendidikan,
perkembangnnya itu tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan
kesenjangan, termasuk dalam masalah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.
Kondisi ini sebagai faktor terjadinya “krisis teori konstekstual” yang diperlukan dalam
memecahkan masalah yang semakin rumit. Secara khusus dalam kajian penguatan kebangsaan,
memunculkan masalah bagaiamana revitalisasi PKn dalam pembelajaran nilai-milai kebangsaan?
Msalah ini sangat mendesak untuk mengatasi melemahnya wawasan dan kecerdasan berbangsa
dari warga negara. Masalah ini dalam teori dan konsep PKn berkaiatan dengan pengembangan
aplikasi pendekatan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila (Suwarma: 2017). Pendekatan
24

ini untuk memperkuat pula konsep dan pendidikan Etika Pancasila dalam PPKn. Kondisi ini
mempengaruhi terhadap
pengembangan epistemologi Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan
Kewarganegaraan, dalam menghadapi dampak pengaruh berbagai ideologi asing, didsarkan atas
dsar paradigma bahwa warga negara dapat melakukan menguatan nilai kebangsaan sehingga
memiliki kecerdasan berideologi, jika
memperkuat pendekatan PPKn sebagai pendidikan
ideologi Pancasila, seara terintegrasi dengan pendekatan pendidikan politik Pancasila. Dengan
demikian akan mempekokoh kompetensi waragnegara sebagai subyek dalam upaya memperkuat
kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu globalisasi melahirkan
dampak negitif ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah
menipisnya nilai kebangsaan, Bergesernya nilai nasionalisme dan menjauhnya jati diri bangsa dari
akar budaya bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi modern
dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional.
Konsepsi Global citizenship education (GCE) tengah dikembangkan di negara Barat dengan
paradigma bahwa Global citizenship education (GCE) is a form of civic learning that involves students'
active participation in projects that address global issues of a social, political, economic, or environmental
nature. The two main elements of GCE are 'global consciousness'; the moral or ethical aspect of global
issues, and 'global competencies', or skills meant to enable learners to compete in the global jobs market.
The promotion of GCE was a response by governments and NGOs to the emergence of supranational
institutions, regional economic blocs, and the development of information and communications
technologies. These have all resulted in the emergence of a more globally oriented and collaborative
approach to education. UNESCO just released its new guidance tool Preventing violent extremism
through education: A guide for policy-makers. The new publication will help policy-makers within
ministries of education prioritize, plan and implement effective actions for the prevention of violent
extremism through education, and contribute to national prevention efforts. (Suwarma : 2017).

PPKn dihapakan kepada fenomena tersebut perlu memperkuat peran dalam upaya
penguatan nilai nilai kebangsaan. Paradima penguatan nilai nilai kebangsaan dari diemnsi
pendidikan nilai dengean menemukan kembali sumber nilai penguatnnnya, Dalam kajian ini
diyakini bahwa masyarakat dan dalam konsepsi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, menempatkan agama sebagai sumber Nilai–nilai kebangsaan. Diyakini pula bahwa kekuatan
nilai kebangsaan berdasarkan nilai dasar dan ideologi negara merupakan kekuatan dalam
menghadapi dampak negatif globalisasi
terhadap
nilai kebangsaan, kenegaraan dan
kewarganegaraan. Implikasi PPKn didapkan kepada bagaimana upaya penguatan baik dalam
pengembangan kurikulum berbasis nilai kebangsaan maupun dalam pembelajaran sebagai
pembelajaran nilai kebangsaan untuk membangun kekokohan nilai kebangsaan dan kecerdasan
warganegara dalam kehidupan bernegara. Atas dasar paradigma tersebut teridentifikasi sejumlah
faktor yang merupakan latar belakang masalah dalam kajian ini, antara lain sebagai berikut;
a. Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan munculnya
pemikiran berdasar pada paham neopositivisme dan neo strukturalisme yang memberikan
peluang bagi ilmu ilmu sosial termasuk Ilmu Kewarganegaraan untuk melakukan
revitalisasi epistemologinya dalam membangun jatidiri keilmuannya. Termasuk bagi penataan
hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, dalam menghadapi masalah kewarganegaraan
dan masalah kebangsaan . Teruatama dalam membangun sosok keilmuan yang bergerak
dari tradisi pendekatan disipliner yang selama ini masih dominan ke arah interdisiplin,
multidiscipline dan antardisiplin, bahkan kontradisiplin. Munculnya pendekatan
naturalistik inquiry yang diunggulkan dalam ilmu ilmu sosial dan studi sosial serta
humaniora dan keberagamaan. Dalam ilmu pendidikan terapan muncul Penelitian
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Tindakan kelas dalam Ilmu Keguruan serta Lesson studies dan dan SST dan STEM
dalam pendidikan IPA dll, sebagai hasil inovasi.
b. Perubahan terjadi seiring dengan perubahan tatanan global. Neo ideologi muncul yang
dalam era gelobalisasi. Mempengaruhi implementasi dan kemurnian aktualisasi ideologi
negara-negara berkembang, Termasuk mempemgaruhi pula terhadap implementasi dan
kemampuan warga negara Indonesia memahami, mengaktualisasikan mempekokoh
penguatan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Masalah ini berkait dengan konsep
untukmengapa perlu memperkokoh wawasan kebangsaan seiring dengan memperkokoh
dan memperkuat kecerdasan berideologi sebagai sarana dalam memperkokoh wawasan
kebangsaan. Hal ini diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan dan tujuan bernegara
dan berbangsa berdardasar Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar
landsan konstitusional berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi ancaman
pengaruh ideologi asing
c. PKn
sebagai Civic Education Indonesia dihadapkan pada tantangan memperkuat
kemampuan dalam Pengembangan Kurikulum dan pembelajarannya untuk mngatasi
kelemahan yang selama ini dalam pembelajaran nilai kebangsaan untuk memperkokoh
kehidupan bernegara. Untuk itu
perlu dibangun paradigma baru dalam memperkuat
pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn. Pendidikan PPKn sebagai pendidikan
nilai ideologi Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam perspektif pendidikan nilai dan pendidikan
ideologi Pancasila
d. Kecerdasan berideologi Pancasila diperlukan dalam menghadapi ancaman pengaruh
ideologi asing terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara.
Adalah merupakan tantangan dalam upaya revitalisasi epistemologis termasuk dalam
pengembangan kurikulum dan pembelajaraan pendidikan nilai kebangsaan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat sejumlah masalah yang perlu segera
mendapatkan perhatian komunitas Pkn. Terutama berkaitan dengan upaya membangun
pemikiran akademik untuk revitalisasi pembelajaran nilai kebangsaan dalam Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dalam pengembangan model
pembelajaran nilai kebangsaan. Antara lain sebagai berikut;
a. Mengapa perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan
ideogi untuk memperkuat model pembelajaran nilai kebangsaan di Indonesia
b. Mengapa perubahan nilai sosial budaya, paradigma dalam Ilmu Ilmu sosial perlu
dijadikan dasar pemikiran dalam pevitalisasisi Pendidikan PKn sebagai Pendidikan
Idologi untuk memperkuat pembelajaran nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila ?
c. Mengapa teknologi informasi dan komunikasi perlu diintegrasikan secara tepat guna
bagi revitalisasi pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Ideologi Pancasila
dengan tujuan untuk membangun kecerdsan berideolgi dalam emperkuat pembelajaran
kebangsaan ?
d. Mengapa filsafat Pancasila perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan landasan
membangun teori pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai
Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan ?
e. Mengapa dperlu dikembangkan model pembelajaran nilai kebangsan berbasis masalah
kewaganegaraan konstekstual berbasis Agama, ilmu pengetahuan, masyarakat dan
teknologi yang terintegrasi dalam pendekatan pendidikan ideologi Pancasila
f. Mengapa model pengembangan kurikulum perlu memuat nilai-nilai Pancasila dan
masalah pembelajaran nilai kebangsan dengan menekankan pada tujuan untuk
membangun kompetensi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia dalam mecintai bangsa negaranya
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2. KAJIAN PARADIGMA REVITALISASI IIMU KEWARGANEGARAAN DAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBEJARAN NILAI NILAI
KEBANGSAAN
2.1. Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Ilmu sosial Implikasinya terhadap Revitalisasisi
Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Ilmu

Telah terjadi perubahan paradigma dalam ilmu ilmu sosial, sebagai korekasi dari
positivisme, dan tumbuhnya neopistivisme dan neostruturalisme, dengan berkembangnya
naturalistik inquary dalam memperkokoh epistemplogi ilmu ilmu sosial. Perubahan tersebut
mempengaruhi terhadap pengemabangan kurkulum dan pembelajaran dalam Pendidikan Ilmu
Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Antara lain dapat diidentifikasi sebagai
berikut;
a. perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan
sosial budaya,berpengaruh luarbisa
terhadap epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk dalam pengembangan kurikulum dan
pembelajaran pada abad 21
b. Sementara itu pendekatan disiplin, multidispline ke arah pendekatan krosdisiplin,
termasuk yang bersifat contradiscipliner, memberikan pengaruh terhadap kurikulum dan
pembelajaran PKn sebagai pendidikan idelogi dalam pengembangan nilai –nilai
kebangsaan dan berimplikasi terhadap sistem pendidikan guru PKn.
c. Positivisme memiliki ekstrim yang dapat diselidiki atau diteliti hanyalah yang bersifat
empirik
realitas, fakta fakta dalam masyarakat. Sementara itu pendidikan nilai
menekankan pada kedalam berfikir dalam menemukan kebenaran dan mengkonstruksi
makna kebenaran dibalik realitas.
d. nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari
penelitian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara itu dalam pendidikan
nilai pemaknaan kebenaran lebih bersifat konstektual dan berkaitan dengan nilai kearifan
lokal termasuk dalam pengembangan pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai
kebangsaan Pancasila dalam PPKn di Indonesia
e. positivisme koreksi yang keras, perspektif pemikiran ilmu ilmu sosial budaya. Koreksi
memunculkan aliran baru Post Positivisme. konstruktivisme yang dapat dijadikan
peluang dalam memeperkokoh pendidikan kewarganegaran sebagai pendidikan ideologi
dan pembelajaran nilai kebangsaan
2.2.Pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam Pengembangan Model Pendidikan Kewargnegaraan
Terdapat pemikiran dalam Ilmu kewarganegaran yang melahirkan aliran tradisi dan model
Pendidikan Kewarganegaraan yang mempengaruhi pemikiran pengembangan di berbagai negara
termasuk di Indonesia dalam ragam pendekatan sebagai berikut;
a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
(Social Studiesl
b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik bagi dari sosialisai politik dan
komunikasi politik
c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi, bagian dari ilmu politik inti
dari sistem politik
d. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hak Azasi Manusia, bagian dari upaya
penegakkan HAM.
e. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Kesadaran berkonstitusi bagian dari
sosialisasi hukum Tata Negara
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f. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan Hukum untuk membangun
kesadaran hukum bagian dari sosiologi hukum
g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Etika politik, bagian dari filsafat politik
h. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Guru PKN yang mempersiapkan guru
profesional Pancasilais, bertaraf universiter, bagaian dari ilmu keguruan dan ilmu
Pendidikan
i. Pendidikan Kewarga Negaraan sebgai Pendidikan disiplin ilmu Kewarga Negaran, bagian
dari ilmu Pendidikan
2.3. Paradigma Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam PPKn Sebagai Pendidikan
Nilai Ideologi Pancasila
Kuatnya pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam sehingga melahirkan pemikiran
baru terhadap perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebagai pendidikan dan
pembelajarn nilai. Setelah paham kognitif tidak berhasil mengembangkan kemampuan
warganegara untuk membangun sistem nilai. Kemampuan ini sebagai dasar bersikap dan
bertindak sebagai wraga negara yang baik. Awalnya dikembangkan sebagai pendidikan moral,
kemudian dirubah menjadi pendidikan nilai, dan kini di kembangkan menjadi pendidikan
karakter. Berikut ini pemikiran hipotetik paradigmatik, sebagai reflektif empirik subyektif ke arah
pemikiran revitalisasi dan inovasi sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan
Antara lain sebagai berikut;
a. PKn multi sumber dan kontekstual ilmu pendidikan ilmu keguruan Imu ilmu Sosial,
humaniora, sain teknologi dan agama dan masalah kewarganegaraan dengan
mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan pencapaian tujuan
pendidikan nasional.
b. Globalisasi merupakan latar dan lingkungan dan modal sosial potensial untuk
memperkokoh PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai
kebangsaan
c. Proses pembelajaran PPKn, ditransformasikan pada strategi pembelajaran yang
pengembangan berfikir dan nilai Pancsila sebagai dasar dan ideologi negara , dengan
dukungan pengembangan kurikulum dan pembelajarn berbasis masalah kebangsaan
dan kewarganegaraan aktual
d. Era globalisasi merupakan kompetitif global antar bangsa. perubahan dalam
berbagai aspek kehidupan. Daya tahan ideologi dan wawasan kebangsaan terletak
pada kecerdasan berideologi warganegara. Revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Nilai
kebangsaan berkait dengan memperkuat pendekatan pendidikan Ideologi Pancasila
sebagai salah satu pendekatan dalam Ilmu Kewargaraan dalam pengembangan
kurikulum dan pembelajaran nilai kebangsaan, yaitu nasionalisme Pancasila .
e. Tuntutan terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah semakin
tinggi dalam situasi ancaman disintegasi serta pengaruh ideologi asing adalah
merupakan tantangan untuk memperkokoh pendekatan filosofik Ilmu
Kewarganegaraan dalam memberikan landasan teoretik terhadap mengembangan
Kurikulum dan Pembelajaran termasuk dalam pembelajaran nilai kebangsaan dalam
PKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila
f. Masalah utama dalam revitalisasi adalah pemikiran untuk membangun teori dan
paradigma baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru yang menjadi latar
Pendikan Kewarganegaraan.
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g. Pendidikan Kewarganegraan sebagai pendidikan Guru PKn yang profesional
Pancasilais, perlu mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan guru profesional.
Adalah merupakan penentu keberhasilan pemikiran revitalisasi dan aktualisasi
2.4. Refleksi Pemikiran Pengembangan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila dan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan
Penguatan pembelajaran nilai kebangsaan dalam PPKn, menuntut penguatan terhadap
pendekatan sebagai pendidikan ideologi Pancasila. Pendidikan Nilai kebangsaan selama ini masih
belum optimal dikembangkan, seiring masih menguatnya faham pemikiran positivistik dan
behavioristik dan kognitif dalam ilmu pendidikan dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora
sebagai sumber keilmuan PPKn Berikut catatan reflektif subyektif emprik berkait dengan
pengembangan pendidikan nilai kebangsaan dalam PPKn, antara lain sebagai berikut;
a. pengembangan nilai-nilai kebangsaan hendaknya merupakan bagian penting dalam
inovasi pembelajaran nilai dalam PPKn, terutama untuk memperkuat proses
pembelajaran dalam mengimbangi pendekatan kognitif dan objectif model dalam
pendidikan selama ini dalam praktek pembelajaran. Pendidikan Nilai kebangsaan
merupakan proses transformasi dan aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam membangun konsep kebangsaan dan nasionalisme sebagai sumber PPKn di
Indonesia.
b. Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajarn konstekstual Nilai
kebangsaan memperkuat PPKn untuk pengembangan models pembelajaran nilai
nilai kebangsaan untuk memperkokoh wwawasan kebangsaaan dan kecerdsan
berideologi warga negara.
c. Pembelajaran nilai kebangsaan hendakanya dikembangkan dalam model pembelajaran
yang berorentasi pada keterlibatan siswa dalam berpikir dalam kelompok dalam
memecahkan masalah kebangsaan. Tujuannya antara pengembangkan kemampuan
berpikir reflektif logis atas sejumlah fenomena dan masalah kewarganegaraan dan
kebangsaan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
d. Gejala dan fenomena melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap nilai nilai
dan wawasan kebangsaan . Merupakan tantangan bagi revitalisasi PPKn dalam
perspektif pendidikan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan. Meliputi
penguatan pemaknaan kebangsaan dan nasionalisme Pancasila, pengembangan
kurikulum, pembelajaran dan pengembangan kemampuan profesional guru PPKn
pendekatan bagi pengembangan Sistem pendidikan guru PPKn
e. Peran PPKn dalam membangun kecerdasan berideologi merupakan kecerdasan berPancasila. Meliputi pemahaman nilai nilai, kemampuan mengakan nilai dan
mengamalkan serta kemampuan memilihara nilai-nilai dan dalam membangun cinta
tanah air sebagai nilai dasar kebangsaan dan nasionalme Pancasila..
f. Pendidikan Nilai kebangsaan akan berhasil manakala berorientasi pada membangun
karakter cintan tanah air intinya karkter beriman kepada Tuhan Yang maha Esa
untuk melahirkan warga negara memiliki kecerdasaan berakhlaq mulia dan
beriideologi berbangsa dan bernegara.
g. Krisis pendidikan dan pembelajaran nilai dapat diatasi, dengan meyakini dan
merivitalisasi landasan filsafat, teoretik pendikan ini sebagai pendidikan dan
pembelajaran yang didukung dengan keokohan Ilmu Kewargaegraaan dan Pendidikan
Guru Pendidikan Kewarganegaraan.
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h. Pembelajaran Nilai
kebangsaan (teaching nationalism) Masalah aktual
kewarganegaraan adalah altenatif solusi pembelajaran yang lebih menekankan pada
aspek kognitif dari pada afektif dan psikomotor.
2.5. Peluang Revitalisasi Pendidikan Idelogi dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam
Pendidikan Guru PKn di Indonesia
Pendidikan Kewarganegaran di PT sebagai lembaga pendidikan guru pada Universitas di
LPTK di Indonesia, telah memiliki pengalaman dalam membangun guru dan pengembangan
Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Banyak memberikan pengaruh
terhadap pengembangan profesional guru PKN . Baik aspek keilmuannya maupun dalam
mengembangan kemampuan guru dan dosen. Telah memiliki program penididikan magister
dan dokror, pemikiran reflektif emprik selama ini, dalam berbagai tulisan dan kegiatan ilmiag
dalam AP3NI, antar lain sebagai berikut;
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Prodi Pendidikan Kewarga Negaraan sebagai Lembaga Pendidikan guru PKN pada
LPTK memiliki pengalaman kepakaran dan
potensi kelembagaan dalam
mempersiapkan guru dosen dan pakar PKN profesional.
Profesionalitas guru dosen menentukan keberhasilan revitalisasi pengembangan
kurikulum dan pembelajaran perlu direvitalisasi secara sistemik dengan dukungan
kekuatan filosofik dan keilmuan.
Pendidikan Guru PKn yang profesional dikembangkan dalam tradisi pendidikan
Guru bertaraf Universiter. Merupakan aset bagi mengembangan guru sebagai
subyek yang mampu berkembang dalam melakukan inovasi kreatif dalam
memperkuat mutu pembelajaran.
Komunitas keilmuan pendidikan Kewarganegaraan mampu melahirkan pemikiran
bagi pengembangan kekokohan filsafat ontologis, akseologis dan epistemologis.
Dapat keluar dari cengkraman Positivisme yang memandang bahwa ilmu
pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya, dan
karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah (that science is the highest form of
knowledge and that philosophy thus must be scientific).
PKn profetik berbasis nilai kewahyuan yang praksisnya dalam kehidupan beragama
pada masyarakat Indonesia. Yang sudah terbukti memiliki eksistemsi dan kekuatan
sebagai sumber dan modal sosial bagi sistem sosial dalam masyarakat Indonesia.
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
dan akhlak mulia seperti diatur dalam UUD 1945.
Positivisme hanya metode ilmiah yang berlaku secara umum, untuk segala bidang
atau disiplin ilmu, yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Pandangan inilah yang
menyamakan bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan termasuk ilmu keguruan dan
program pengembangan kurikulum pendidikan. Ternyata berdampak memperlemah
pendidikan ilmu sosial termasuk dalam Ilmu kewarga negaraan. Kondisi ini
memunculkan pendekatan alamiah dalam merevitalisasi epistemolginya, sehingga
ditemukan penedakatan dan model Naturalistic Inquiry.
Diduga paham positivisme dan kognitivisme memperlemah penelitian pembelajaran
pendidikan kewarga negaraan, yang dibawa ke arah pemikiran ilmu pasti sehingga
tercabut dari akar dan latar sosial budayanya. Karena positivisme memandang
metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi "sekadar" merupakan pseudoscientific.
bertentangan dengan hakekat ilmu sosial dan Ilmu kewarga negaraan sebagai
pendidikan nilai sosial dan budaya. Pendidikan kahlak mulia warga negara Indonesia
berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..
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2.6.

Paradigama Baru Revitalisas PKn Sebagai Pendidikan Ideolgi
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Pancasila

dan Pengembangan

Diperlukan pardigma baru dalam upaya meakukan revitalisai Pendidika Kewarga
megaraan. Perlu diperkuat dengan berlandasan pemikiran philosofik epistemologi, yang
berhubungan dengan ilmu pendidikan ilmu keguruan dan ilmu sosial humaniora dan agama
sebagai sumber nilai untuk membangun paradigma baru. Antara lain didsarkan atas pemikiran
sebagai berikiut;
a. Perlu dilakukan transformasi orientasi pemikiran dari mengjar kepada belajar dengan
memperankan peserta didik sebagai subyek pebelajar yang memiliki kemampuan untuk
mengembangkan kapasitas dirinya secara kolektif dalam belajar kelompok. Agar mampu
menginternalisasikan nilai kebangsaan Indonesia berdasarkan nilai nilai Pancasila
b. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan nilai karakter Pancasilais paham
kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dsar membangun
akhlak mulia warga negara dapat dikembangkan, jika pembelajaran PKn berhasil
menciptakan iklim belajar yang terbuka, demokratis, kompentitif berorientasi kepada
proses belajar peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kapasitas dan
kapabilitas dirinya sendiri berbasis nilai musyawarah dan mufakat dalam interaksi
edukatif.
c. Pengembangan nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn, akan efektif apabila nilainilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi pelajaran dijadikan media
stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan penalaran nilai sebagai proses pengembangan
kemampuan menginternalisasikan dan internalisasi nilai.
d. Sistem Nilai sebagai substasni pembelajaran akan penuh makna jika mengakses Nilai
Nilai keagamaan sebagai sumber pembelajaran nilai Pancasila. Pengembangannya
hendaknya dilakukan melalui upaya transformasi budaya belajar yang berbasis
masalah aktual kewarganegaraan.
e. Nilai-nilai nilai keagamaan dan masalah kebangsaan dijadikan sumber nilai
memperkaya
setiap konsep materi PPKn dijadikan sebagai bahan kajian yang
menarik dalam proses belajar, manakala hakekat PPKn sebagai pendidikan nilai
kebangsaan berdasarkan nilai keimanan dan Ketaqwaan dan ahlak mulia warganegara
Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
f. Pendekatan pendidikan ideologi diperkokoh dengan
pandangan terhadap
pesertadidik sebagai subyek yang berfikir, bertindak, kreatif, konstruktif, dan
manipulative, untuk membangun kecerdasan dan wawasan kebangsaan.
g. PKn akan memiliki kekuatan penuh daya apabila berhasil pembelajarannya
mentransformasikan Nilai nilai kebangsaan meliputi makna kebangsaan Pancasila
dan masalah praksis kebangsaan yang tumbuh dan berkembang sebagai latar masalah
kewarganegaraan dijadikan sumber untuk memperkuat pembelajaran nilai dan
wawasan kebangsaan .
2.7. . Inovasi Pembelajaran Pembelajaran Nilai kebangsaan dalam PPKn
Memperkokoh Sistem Nilai kebangsaan, Inovasi perlu dilakukan, dengan berorientasi
pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran dari pengalaman yang ada, dengan
dukungan penelitian dan evaluasi implementasi kurikulum, konsepsinya antara lain sebagai
berikut;
a. Inovasi pembelajaran perlu melibatkan secara optimal, guru sebagai inisiator dan
inovator pembelajaran dengan memberikan peluang untuk mengembangkan
31

b.

c.

d.
e.

kreatifitasnya, pengembangkan profesional dengan menghormati otonomi dalam
melakukan inovasi pembelajaran.
Inovasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan merupakan jawaban strategis untuk
mengimbangi pengembangan pembelajaran dengan pendekatan masalitas selama ini,
sekaligus menjawab tantangan dunia pembelajaran nilai kebangsaan dan akhlak mulia
warga negara.
Arah pengertian konseptual pembelajaran PPKn harus bermakna “sebagai
pembelajaran nilai nilai Pancasila, ilmu-ilmu sosial, humaniora teknologi dan serta
nilai sosial budaya yang diorganisir secara kontekstual dengan nilai nilai keagamaan
dengan dukungan ilmu keguruan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan
membangun sistem nilai kebangsaan Pancasila sebagai pendekatan
Pendidikan
Kewarganegaraan (Citizenshif Education) di Indonesia.
Inovasi pembelajaran ke arah memperkuat daya dukung sumber pembelajaran
pengembangan model berpikir induktif berbasis pemecahan masalah dan nilai nilai
kebangsaan aktual
Inovasi pembelajaran hedaknya mengakses pada strategi pengembangan berpikir
tingkat tinggi untuk dapat menguasai IPTEKS, dengan mengutamakan membangun
peningkatan keimanan dan ketakwaan dan kahlak mulia sebagai karakter PKn dalam
sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila

2.8. Paradigma Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila.
Gagasan konseptual untuk memperkuat pendidikan kewarganegraan sebagai pendidikan
Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan. Paradigma Revitalisasi PKn Sebagai
Ideologi Pancasila, dalam penguatan nilai dan wawasan kebangsaan, antara lain sebagai berikut’
a. Ideologi Pancasila memiliki kekuatan filosofik menangkal pengaruh negatif ideologi
asing termasuk “neoideology”
b. Warga Negara Indonesia memerlukan kecerdasan berideologi Pancasila dengan berpikir
tingkat tinggi dan Menggunakan sistem nilai yang kokoh dalam memecahkan masalah
Kewarganegaraan
c. Pancasila merupakan Ideologi Terbuka memiliki makna memberikan peluang bagi PKn
Membangun Suasana Pembelajaran untuk Mencerdaskan kehidupan berideologi
Pancasila
d. Kecerdasan berideologi Pancasila Diperlukan untuk memperkuat aktualisasi Ideologi
Pancasila berbasisis kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai yang mendalam
e. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi
dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh
melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
f. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam
memperkuat PPKn (Citizenshif education) . Intinya transformasi dalam Pengembangan
Kurikulum dan Pembelajaran
g. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan
dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif
dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
h. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi
dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh
melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
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Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam
memperkuat PKN Citizenshif. Intinya transformasi dalam Pengembangan Kurikukum
dan Pembelajaran
j. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan
dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif
dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
k. Rational dan Strategi Revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila , (a)
Analisis filsafat dan etika Politik sistem politik dan Praktika Politik banyak dipengaruhi
oleh pola pikir dan budaya Liberalistik. (b) Pengaruh ini menguat dan merupakan
dampak negatif dari eporia proses reformasi termasuk reformasi konstitusional . (c)
memunculkan sistem dan praktika politik biaya tinggi, dan tidak terkontrol oleh etika
politik Pancasila
i.

2.9. Makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan
dalam Pendidikan Kewarga Negaraan di Indonesia.
Berikut ini makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila, sebagai pememikiran
refelktif bagai revitalisasi. Antara lain sebagai berikut;
a. Pendekatan untuk memperkuat epistemologi Ilmu Kewarga Nengaraan dan
Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pendekatan dalam mengembagangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn dan
Pengembangan mutu Pendidikan Guru PKn
c. Secara Teoretik untuk mengembangkan Karakter Ideologi Pancasila warga negara
Indonesia
d. Untuk memperkuat peran dan makna PKn sebagai Pendidikan Nilai dan karakter
Ideologi Pancasila
e. Sebagai Pendekatan Untuk memperkuat posisi dan peran PKn dalam memperkuat
ideologi Pancasila dalam Percaturan Ideologi dunia
f. Sebagai Pendekatan PKn
dalam membangun kecerdasan dan keterampilan
berideologi Pancasila.
g. Sebagai sebuah gagasan konseptual ilmu kewarganegaraan untuk memperkuat
Pendidikan Kewarganegaraan. Praktek dan Aktualisasi
Pancasila Sebagai
IdeologiSelama ini berada dalam suasana pengaruh pergumulan ideologi di dunia
termasuk “Neo Ideology”
h. Memerlukan dukungan yang kuat dengan kemampuan dan kecerdasan warga negara
berideologi Pancasila untuk menghadapi pengaruh ideologi yang bertentangan
dengan Ideologi Pancasila. Unuk itu Pengembangan Kualitas Kecerdasan Beridelogi
Pancasila warga negara sangat penting dalam PKnperlu revitalisasi PKn sebagai
Pendidkan Ideologi Pancasila
3 SIMPULAN
Kajian ini berkaitan dengan bagaimana upaya membangun pemikiran akademik untuk
revitalisasi Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Nilai kebangsaan. Berkaitan dengan
perubahan nilai sosial politik dan budaya yang dipercepat dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi. Implikasinya terhadap perkembangan paradigma dan pendekatan
dalam Ilmu sosial, pendidikan IPS, Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Kajian ini mengedepankan paradigma revitalisai pembelajaran nilai bagi penguatan nilai
kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewar33

ganegaraan sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan pendidikan watak bangsa. Kajian ini bertujuan
memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai kebangsaan dengan
mengkontruksi pendidikan ideologi Pancasila. Aktualisasinya dalam merancang bangun model
pembelajaran dalam pembelajaran pemecahan masalah kewarganegara aktual, dengan
menggunakan tekonologi informasi dan dan komunikasi tepatguna sesuai dengan tujuan
membangun warga negara yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
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PENDAHULUAN
Pemakalah berterima kasih kepada Panitia Seminar Nasional penguatan nilai nilai
kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolah dan kemasyarakatan yang
telah memberi amanah untuk menyajikan pemikiran pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sesuai dengan Tema yang ditetapkan .Pemakalah
mengetahui dan paham , bahkan percaya para peserta Seminar nasional

ini

sudah

mengerti, memahami dan bahkan sudah menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi . Jika demikian anggaplah materi ini sebagai
penyegaran dan pencerahan. Apa yang akan pemakalah kemukakan belum tentu para peserta
Seminar nasional

setuju dan

menerima, bagi pemakalah

tidak

masalah, maksud

pemakalah baik karena melaksanakan amanah dari ketua panitia seminar nasional .
Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata kuliah umum ( P3MKU ) mempunyai
tugas salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan mata kuliah Umum yang terdiri
dari mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia , Ilmu sosial dan
Budaya Dasar (ISBD) , Ilmu Kealaman Dasar ( IAD ) dan Kewirausahaan . 3.Jadi ada tiga
kelompok mata kuliah yang dikelola dan dikembangkan oleh P3MKU yaitu kelompok
pengembangan kepribadian 4, berkehidupan bermasyarakat. 5dan penciri Universitas.6

1

.Makalah dipresentasikan pada seminar nasional Penguatan nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan persekolahan dan kemasyarakatan pada hari Sabtu 7 Juli 2018 di FKIP UNS
2
Dosen Prodi PPKn FKIP UNS dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di LPPMP
Universitas Sebelas Maret
3
Mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia. Termasuk kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Untuk Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD)serta IKD
termasuk kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat , sedangkan mata kuliah Kewirausahaan
sebagai ciri khas mata kuliah Universitas.
4
Kelompok mata kuliah ini berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 yo Nomor 43/Dikti/Kep/2006
5
Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 44/Dikti/Kep/2006
6
Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 713/J27.PP/2006 tentang
penyelenggaraan kelompok mata kuliah umum Universitas Sebelas Maret
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Kurikulum dalam hal ini substansi kajian menurut kelaziman sebaiknya harus diganti
atau direkonstruksi kembali kalau sudah berlaku selama 5 tahun untuk disesuaikan dengan
perkembangan Ipteks serta tuntutan pasar kerja.Kalau melihat ketentuan yang demikian
sudah saatnya bahkan terlambat substansi kajian yang ada dalam surat Keputusan tersebut
segera dirubah, diganti atau direkonstruksi.Perubahan itu untuk mensinkronkan dengan
rumusan capaian pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta perkembangan kemasyarakatan termasuk Ilmu
Pengetahuan ,Teknologi dan Seni.
Untuk merubah, mengganti atau merekonstruksi suatu substansi kajian mata kuliah
perlu adanya kajian dan analisis substansi yang mana perlu diganti dan mana perlu dirubah
atau direkonstruksi .Tidak mudah memang mensinkronkan subtansi kajian dengan capaian
pembelajaran baik sikap maupun ketrampilan umum.Karena mata kuliah umum harus juga
bersinergi dan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran program studi yang setiap prodi
mempunyai profil lulusan sendiri sendiri.Dalam makalah ini akan memberi konsep dasar
implementasi sebagai pengalaman mengelola mata kuliah umum sebagaimana diminta oleh
ketua panitia seminar nasional ini.

KAJIAN MATERI/ BAHAN AJAR
Sejak berlakunya

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional

No 4 tahun

1950,Undang Undang No 12 tahun 1954, Undang Undang No 2 tahun 1989 dan Undang
Undang No 20 tahun 2003 kesemuanya telah memberi acuan dasar pelaksanaan Pendidikan
Nasional

sarat dengan Nilai kebangsaan /nasionalesme ( keteladanan, kedisiplinan,

sportivitas, tanggung jawab ,keberanian ) dalam kurikulumnya .
Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti ) untuk setiap Program Studi yang
mencakup
pengembangan
kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan
1
.Kurikulum ini sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ,isi dan
bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 2
Program studi dalam Pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan
ketrampilan dapat dikontribusi oleh mata kuliah umum sebagai pendidikan umum/General
education 3.Kontribusi yang dimaksud adalah menetapkan substansi kajian MKU untuk

1

Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3
.Kamal Abdul Hakam ,2016 menyatakan bahwa Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang harus
diberikan pada setiap orang untuk setiap level pembelajaran dengan memberikan makna-makna esensial agar
berkembangnya nilai, sikap dan pememahaman serta ketrampilan seseorang sebagai pribadi dan anggota
masyarakat yang bertanggungjawab serta sebagai warga negara yang demokratis
2

36

disandingkan dengan capaian pembelajaran
sebagaimana yang dimaksud dalam
Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 1
Substansi kajian Kewarganegaraan terdiri dari a.Filsafat Pancasila, b.identitas
nasional, c.Politik dan strategi, d.Demokrasi Indonesia, e.Hak azazi manusia dan Rule of
Law ,f.Hak dan kewajiban warga negara, g.Geopolitik Indonesia dan h.Geostrategi
Indonesia. 2 Sedangkan mata kuliah Pancasila 4.Substansi kajian Pancasila terdiri dari
a.Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, b.Pancasila sebagai filsafat, c.Pancasila sebagai
etika politik, d.Pancasila sebagai ideologi nasional ,e.Pancasila dalam konteks sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, f.Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila
sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara 3
Hasil persandingan antara capaian pembelajaran baik capaian sikap, ketrampilan dan
pengetahuan dengan substansi kajian dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler
dan ekstrakurikuler 4Untuk memilih kegiatan mana yang akan dilakukan apakah ketiga
tiganya, atau salah satu tentu seorang dosen MKU harus betul betul mengetahui tujuan
pendidikan nasional ,tujuan program studi serta profil lulusan beserta deskripsi profil dari
setiap program studi.
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN TINGGI

DAN PENDIDIKAN

Kurikulum Pendidikan Tinggi
apakah itu Universitas, Sekolah Tinggi
,Institut,Akademi dll diwajibkan memuat Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan
5
.Yang dimaksud mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman
dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideology bangsa Indonesia, sedangkan mata
kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila,Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal

1

.Capaian pembelajaran dalam mata kuliah umum adalah rumusan sikap sebanyak 10 butir , ketrampilan
umum sebanyak 9 butir dan pengetahuan MKU menguasai konsep /teoritik /MKU
2
.Kep Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 .Substansi kajian mata kuliah ini dalam perkembanganya mengalami
penambahan kajian karena perkembangan kemasyarakatan misalnya menambah kajian Anti korupsi ,
Radikalesme .Demikian juga ada buku PKN di Pendidikan Tinggi yang dikelurkan oleh Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
3
. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 38/Dikti/Kep/2002.Substansi kajian mata kuliah ini juga mengalami dinamika perkembangan seperti
mata kuliah Kewarganegaraan.
4
Kegiatan kurikuler merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program
studi.kegiatan kokurikuler suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan
dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot .Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler adalah
kegaiatan yang dilakukan mahasiswa sebagai penunjang kurikulum.
5
.Pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air 1
Pada tanggal 21 Desember 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia menetapkan peraturan nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dalam lampiranya menentukan rumusan sikap dan ketrampilan
umum.Untuk rumusan sikap secara logis berlaku untuk semua jenjang di pendidikan Tinggi
baik itu program Diploma satu, dua ,tiga empat, sarjana terapan, program sarjana ,Program
Magister, Magister terapan,Program Doktor dan Doktor Terapan serta program Profesi,
Spesialis dan SubSpesialis.Namun untuk ketrampilan umum masing masing jenjang berbeda
satu sama lain.
Makalah ini disamping akan memuat rumusan sikap dan secara khusus akan
menyampaikan ketrampilan umum program sarjana yang ada pada posisi 6,sedangkan
ketrampilan yang lain dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri tersebut.Adapun
rumusan sikap sebagai berikut 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius ,2.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama ,moral dan etika,3.Berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan ,bermasyarakat,berbangsa ,bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan pada
Pancasila, 4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air ,memiliki
nasionalesme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa,5.Menghargai keaneka
ragaman budaya ,pandangan,agama dan kepercayaan ,serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain, 6.Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan, 7.Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara,8.Menginternalisasi nilai ,norma dan etika akademik, 9.Menunjukkan sikap
bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri,10.Menginternalisasi
semangat kemandirian ,kejuangan dan kewirausahaan,Sedangkan ketrampilan umum unutk
program sarjana /level 6 adalah 1.Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai homaniora yang sesuai dengan bidang
keahlian, 2.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, 3.mampu mengkaji
implikasi pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan
kaidah,tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan,desain atau
kritik seni,menyusun deskripsi saintifik hasil kajianya dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir dan menggugahnya dalam laman pergruan tinggi, 4.Menyusun deskripsi saintifik
hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman
perguruan tinggi, 5.Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keah;ian ,berdasarkan hasil ananlisis informasi dan data ,6.Mampu
memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing ,kolega,sejawat, baik
dalam maupun di luar lembaganya,7.Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja
1

.Penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
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kelompok dsan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
berada di bawah tanggung jawabnya,8.Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola
pemeblajaran secara mandiri,9.Mampu mendokumentasikan ,menyimpan,mengamankan dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesakihan dan mencegah plagiasi. 1
STRATEGI PEMBELAJARAN
Deskripsi kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana ditentukan
dalam Perpres no 8 tahun 2012 merefleksikan
seseorang

capaian pembelajaran

yang didapatkan

melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan pembelajaran

mandiri.Jadi

capaian pembelajaran

merupakan internalisasi dan akumulasi dari ilmu

pengetahuan, ketrampilan ,afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan
terstruktur dalam suatu bidang ilmu atau melalui pengalaman kerja.
Capaian pembelajaran yang bersifat nasional (makro) sebagaimana tercantum dalam
Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dicapai lewat proses pendidikan dengan mengkaji

,menganalisis substansi kajian yang bersifat makro sebagai pisau analisis dengan metode
deduksi.Namun untuk mencapai tujuan program studi sesuai dengan profil dan deskripsinya.
Profil seorang dosen Pendidikan Pancasila dan kewargaannegara harus benar benar
memahami substansi kajian makro ke implementasi mikro dengan analisis induksi.
Metode deduksi dengan jalan memberikan konsep/ teori / mata kuliah Pendidikan Pancasila
dan kewarganaan negara sesuai dengan bidangnya sedangkan dengan metode induksi mengemukakan
fenomena atau

fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang

seharusnya.Fenomena dan fakta yang dikemukakan harus menunjukkan keterkaitan dengan tujuan
serta profil prodi yang bersangkutan. Melihat kenyataan ini kita bisa bertanya pada mahasiswa
beberapa pertanyaan yaitu (1) Mengapa ? ( Pengetahuan kausal ) Mahasiswa diminta menjelaskan
sebab dan akibat .(2) Kemana? ( Pengetahuan normatif) Mahasiswa menjelaskan bagaimana
seharusnya. (3) Apa ?( Pengetahuan essensial ) mahasiswa menjelaskan hakekat sesuatu atau inti
sarinya.(4) Bagaimana ? ( Pengetahuan deskriptif) berarti mahasiswa diminta menjelaskan secara

1

Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut perlunya menetapkan dan mensinkronkan materi bahan ajar
mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan.Sekarang ini rambu rambu mata kuliah tersebut
sebagian besar masih berpijak pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 38 tahun 2002 ,tentang
rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di PT dan Keputusan Dirjen Dikti
Depdiknas RI No 43 tahun 2006 tentang rambu rambu
pelaksanaan
kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian di PT dengan varian perubahanya
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obyekti apa yang ditanyakan 1.Hal ini bisa dikatakan kita sudah melakukan praktik MKU berbasis
prodi.
Baik untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada akhir
pembelajaranya diadakan evaluasi baik dengan test , non test serta Portofolio . 2 Bagaimana sekarang
portofolio yang bersifat makro nasional dan mikro yang berbasis prodi.Seperti saya jelaskan di
depan ada dua fakta yaitu fakta yang bersifat makro atau ruang lingkup nasional dan fakta yang
bersifat mikro berbasis prodi.Apakah itu makro atau mikro mempunyai langkah langkah yang sama
3

.Identifikasi masalah dan masalah yang akan dibahas dalam portofolio hendaknya masalah masalah

yang tidak sesuai dengan capaian sikap ,dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh Standar
Nasional Pendidikan Tinggi 4

KESIMPULAN
Seorang dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan dikatakan sukses jika
secara akademik mampu memberikan nilai tambah kepada capain pembelajaran program
studi .Atau dengan kata lain dikatakan sukses kalau Mata kuliah tersebut ada kemanfaatan
dan kontribusi terhadap lulusan program studi.Dosen mata kuliah tersebut hendaknya ingin
selalu berbuat lebih baik dan terus maju dalam mengajarnya serta selalu berpikir untuk
berbuat yang lebih baik dan bertujuan
Dalam merekonstruksi kurikulum kajian

mata kuliah umum

diperlukan adanya

penetapan visi,misi dan tujuan mata kuliah umum, adanya relevansi yang sistematis antara
profil lulusan

dengan kompetensi.Kompetensi dengan

elemen kompetensi .Elemen

kompetensi dengan bahan kajian.Bahan kajian dengan Mata kuliah, ( 2) ) Bahan kajian
Mata kuliah umum harus mampu mengembangkan nilai nilai pada setiap Mata kuliah umum
yang telah ditetapkan.

REKOMENDASI
Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hal hal sebagai
berikut (1) Kurikulum mata kuliah umum hendaknya disusun dengan melibatkan komponen
1

Pertanyaan pertanyaan diatas menurut Kaelan merupakan tingkatan pengetahuan yang akan ditanyakan.
Test merupakan suatu prosedur yang sistematis guna mengukur sample.Ciri yang sistematis ini telah
mencakup pengertian obyektif, berstandar dan kualitas yang lain. Teknik evaluasi dengan non test dapat
memakai rating scale.,kuessioner., check list., observasi dan riwayat hidup.
3
Langkah langkahnya adalah mahasiswa mengidentifikasi masalah, pilih satu atau dua lebih masalah yang
akan dikaji, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan fortofolio , menyajikan
portofolio dan merefleksi pengalaman belajar.
4
Capaian pembelajaran sikap suatu yang seharusnya sedangkan fakta yang akan dibahas merupakan
kenyataan yang tidak sesuai dengan sikap tersebut.Demikian juga ketrampilan umum merupakan ketrampilan
yang harus dimiliki,sedangkan faktanya merupakan fakta yang tidak sesuai dengan ketrampilan harapan
tersebut.Lebih jelas dan terperincinya dapat dilihat dalam lampiran rumusan capaian pembelajaran
Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2
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mahasiswa, dosen, stake holders dan jurusan/Fakultas.dan pakar pada setiap mata kuliah
umum . (2) Perlu adanya uji coba pembelajaran kajian substansi pada setiap matakuliah
umum untuk mengetahui apakah substansi kajian tersebut efektif dalam mengembangkan
nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang tercantum dalam capaian pembelajaran
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SERVICE LEARNING DALAM KOMUNITAS: MEMBANGUN CIVIC
RESPONSIBILITY DI INDONESIA.
Rusnaini
Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT
Today, active citizenship requires that people are knowledgeable about common problems in
his community and possess the capacity to work toward a solution by acting together to
resolve the deficits exist within social systems. History records service learning by citizens as
true solidarity. They have committed to promote civic responsibility is an individual's duty to
the community.
Keywords: Active citizenship, civic engagement, service learning, civic responsibility
PENDAHULUAN
Perdebatan mengenai domain sosiokultural kewarganegaraan sejauh ini masih
terpengaruh pada kurikulum citizenship education, bahwa isu pentingnya terletak pada
bagaimana memahami isu-isu kewarganegaraan dan bukan pada bagaimana menjelaskan
tantangan kewarganegaraan aktif yang harus kita hadapi hari ini dan esok. Kini, diskursus
intelektual lebih terpusat pada bagaimana menjelaskan civics engagement untuk menghadapi
tantangan kewarganegaraan aktif dalam komunitas yang disebut civics community. Civics
community merupakan sebuah cabang studi kewarganegaraan yang menekankan hubungan
individu dengan lingkungan sosialnya yang dipahami sebagai komunitas yang terus
berkembang, baik di tingkat daerah (lokal) maupun di tingkat nasional (Good, 1959). Civics
community memiliki misi

mempersiapkan generasi muda

untuk mengembangkan

pengetahuan dan skill untuk membangun komunitas. Civics community memfocuskan pada
civic engagement atau keterlibatan warga sebagai salah satu bentuk civic responsibility atau
tanggung jawab warga. Mengingat pedagogi civic engagement adalah

service learning,

artikel ini memaparkan tentang service learning sebagai upaya membangun civic
responsibility di Indonesia.
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TANTANGAN KOMUNITAS
Kita hidup dalam periode sejarah yang menunjukkan bahwa di zaman modern ini
seorang warga negara tidak dapat mengharapkan dan mengklaim bebas dari tanggung jawab

sosial karena ia hidup sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, sorang warganegara
membutuhkan perspektif untuk memahami kewarganegaraan aktif. Kewarganegaraan aktif
bermakna mengetahui tanggung jawab diri pribadi dalam kehidupan sosial, dan siap untuk
belajar tentang masalah-masalah sosial yang berdampak pada komunitas atau masyarakat
dan, jika memungkinkan, berpartisipasi dalam strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah
dalam komunitasnya. Warga negara yang baik adalah anggota yang melakukan dengan baik
bagiannya dalam kehidupan komunitas. Warga yang buruk adalah anggota yang menghambat
kemajuan komunitas ketika dia seharusnya bisa membantu.
Di dalam komunitas, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu.
Menurut Dunn (2002), haknya adalah apa yang diberikan komunitas padanya; kewajibannya
adalah apa yang dia berikan kepada masyarakat. Setiap komunitas memiliki kebutuhan
bersama, meskipun tidak semua warga komunitas menyadarinya. Sebagai contoh, kebutuhan
akan hidup sehat, berhubungan dengan orang lain, pendidikan, ibadah, dan kemakmuran atau
kesejahteraan. Kadang-kadang warga dari komunitas, atau sebagian besar dari mereka,

tampaknya tidak sepenuhnya memahami kebutuhan bersama tersebut. Jika hal ini terjadi,
akibatnya kebutuhan bersama tidak tercapai. Padahal hal yang esensial tentang suatu
komunitas adalah bahwa orang-orang yang membentuknya bekerja sama untuk tujuan yang
baik atau common good. Komunitas dalam masyarakat demokratis yang majemuk
membutuhkan warga negara yang memahami identitas sosial mereka sendiri, berkomunikasi
dengan mereka yang berbeda dari diri mereka sendiri, dan membangun jembatan lintas
perbedaan untuk tujuan yang baik tersebut.

PEDAGOGI CIVIC ENGAGEMENT: SERVICE LEARNING
Civic Engagement atau keterlibatan warga merupakan kegiatan untuk membuat
perubahan dalam kehidupan warga ataupun komunitas dan mengkombinasikan aspek
pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi guna membuat perubahan tersebut.
Tindakan ini merupakan usaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat, “baik melalui proses
politik maupun non-politik “ (Ehrlich, 2000). Adapun menurut Addler and Goggin (2005),
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civic engagement atau keterlibatan warga mengacu pada cara di mana warga berpartisipasi
dalam lingkungan hidup komunitas untuk meningkatkan kondisi sesama warga demi
membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, civic engagement ini adalah proses
menghubungkan individu dengan individu dalam masyarakat, untuk berbagi kepentingan
bersama dan bekerja untuk kebaikan bersama. Istilah civic engagement ini digunakan
terutama dalam konteks orang yang lebih muda. Pedagogi civic engagement, baik dalam
bentuk service learning atau pembelajaran layanan adalah menggabungkan tujuan
pembelajaran dan pengabdian masyarakat dengan cara yang dapat meningkatkan
perkembangan warga dan kebaikan bersama. Dengan kata lain, strategi pengajaran dan
pembelajaran yang mengintegrasikan layanan masyarakat yang sangat berarti dengan
instruksi dan refleksi untuk menciptakan berbagai variasi pengalaman belajar, membentuk
solidaritas sosial, dan membangun komunitas.
MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY DENGAN SERVICE LEARNING
Banyak studi yang dilakukan oleh para ahli menemukan adanya berbagai manfaat
program service learning. Sebagai contoh, Lisman (1998) mengatakan bahwa service
learning memiliki potensi untuk membantu pendidikan tinggi menjadi mitra komunitas yang
otentik, berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu anggota masyarakat meningkatkan
kehidupan masyarakat. Adapun Celio, Durlak, and Dymnick (2011) menemukan program
Service learning menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima bidang hasil: sikap
terhadap diri, sikap terhadap sekolah dan pembelajaran, keterlibatan masyarakat, sosial
keterampilan, dan kinerja akademik. Kemudian penelitian Ellerton, S., Figueroa, S.,
Greenwood, D., Fiume, P. (2016) menemukan perbedaan yang bermakna antara pelajar nonservice learning dan pelajar service learning, khususnya dalam partisipasi warga. Intinya,
service learning untuk mengembangkan disposisi untuk kewarganegaraan aktif (Mann and
Casebeer, 2016). Birdwell, Scott dan Horley (2013) mengatakan kewarganegaraan aktif dapat
didorong melalui pendidikan dan tindakan masyarakat, seperti service learning. Service
learning adalah pedagogi yang kuat dan konsisten dengan falsafah "learning by doing" oleh
John Dewey (Ehrlich, 1997).
Myhew dan Engberg (2011) juga menemukan service learning memiliki potensi
untuk meningkatkan civic responsibility. Civic responsibility bermakna partisipasi aktif
dalam kehidupan publik suatu komunitas secara terinformasi, berkomitmen, dan konstruktif,
dengan fokus pada kebaikan bersama (Keagy, 2002). Studi yang dilakukan Huda et.al (2018)
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dan berkontribusi pada konstruksi teoritis civic responsibility dengan wawasan dari service
learning, mengemukakan tiga tahap inti untuk memahami dan memberikan wawasan tentang
pentingnya kepemimpinan berbasis tanggung jawab kewarganegaraan, yaitu: “strengthening
commitment to work with a strategic plan in community engagement, nurturing creative
thinking and professional skills with experiential leadership and enhancing leadership
awareness with rational problem-solving” (Memperkuat komitmen untuk bekerja dengan
rencana strategis dalam keterlibatan warga, memelihara pemikiran kreatif dan keterampilan
profesional dengan pengalaman kepemimpinan dan meningkatkan kesadaran kepemimpinan
dengan pemecahan masalah yang rasional).
Menurut Lisman (1998), “kita harus mendidik siswa-siswa kita untuk memainkan
peran penting dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan seperti service learning, dan
membantu siswa kita untuk menjadi lebih dari sekadar siap kerja”. Sebagai contoh, pondok
pesantren Mambaus Sholihin di Jawa Timur yang melaksanakan program service learning
dengan cara mendelegasikan santri-santri ke desa-desa sekitar untuk berdakwah dan mengajar
agama di beberapa Musholah dan Masjid (Mahzumi, 2016). Dengan program yang
dinamakan Imtihan ‘amali ini, mereka membangun civic responsibility. Contoh lain adalah
sekolah Dian Harapan yang membuat program yang dinamakan Mission Service Learning
dengan melakukan misi dan pelayanan di Indonesia. Sejalan dengan ini, Wilcox (2011)
mengatakan bahwa membangun civic responsibility ini baik untuk meningkatkan
performance sekolah. Akan tetapi, program service learning belum banyak dijalankan di
sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren di Indonesia.
Berbeda halnya dengan sekolah dan pesantren, berbagai perguruan tinggi di Indonesia
telah melaksanakan program yang setara dengan service learning dalam bentuk program
pengabdian masyarakat yang dinamakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program KKN ini
semacam program service learning dengan pendekatan literasi-komunitas (Jones, McAllister
and Lyle, 2016). Program-program ini menawarkan potensi untuk membina civic
responsibility karena memberikan peluang bagi siswa untuk terlibat langsung di komunitas
mereka dan memenuhi kebutuhan komunitas sambil mempraktikkan ilmu

mereka.

Sementara kita berasumsi bahwa service learning mempengaruhi civic responsibility,
selanjutnya fokus dari tinjauan ini adalah pada penilaian efektivitas service learning.
Efektivitas service learning sangat ditentukan oleh tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
tahap persiapan, tahap aksi, dan tahap refleksi (evaluasi). Dalam upaya untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas, sudah saatnya untuk lebih memfokuskan pada tahap refleksi agar
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institusi atau organisasi dapat memperoleh informasi tentang kegiatannya, dampaknya dan
efektivitas kerjanya, sehingga dapat mengetahui pencapaiannya. Dengan demikian dapat
meningkatkan mutu kegiatan service learning sehingga dapat meningkatkan civic
responsibility di masa depan.
Program lain yang setara dengan service learning adalah program active citizens.
Konsep active citizens (warga yang senantiasa aktif dan berdaya dalam masyarakat) bisa
dijadikan salah satu alternatif dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan di Indonesia.
Yang dilakukan oleh active citizens adalah turut aktif dalam proses pembangunan. Sebagai
contoh, menjadi pengurus di dalam organisasi kecil di tingkat komunitas atau ikut membantu
menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat setempat adalah
bentuk kegiatan yang dapat dilakukan para warga. British Council juga membuat
program Active Citizens untuk melatih sekumpulan pemuda yang berasal dari berbagai negara
di dunia. Program Active Citizens tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat, tetapi
menjalin hubungan yang baik dengan mitra. Sebagai contoh, British Council telah
melaksanakan program Active Citizens di Bali pada bulan Maret 2017.

SIMPULAN
Service learning sebagai salah satu upaya membangun civic responsibility, pada
akhirnya mengarah pada pertumbuhan dan transformasi individual. Warga yang berpartisipasi
dalam program service learning merupakan pribadi yang siap dan responsif. Di beberapa
tempat, service learning dengan pendekatan literasi-komunitas yang menerapkan inovasi
pelayanan berbasis komunitas, memberikan banyak manfaat bagi komunitas.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHIQUE
(VCT) TERHADAP SIKAP TOLERANSI
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Value Clarification
Techique (VCT) terhadap nilai toleransi kelas X di SMA Negeri 4 Pagaralam. Metode penelitian ini
merupakan jenis penelitian ekperimen kuasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak
64 siswa kelas X Jurusan IPA di SMA Negeri 4 Pagaralam. Instrumen dalam penelitian ini
menggunakan kuisioner. Teknik analsis data yang digunakan adalah Uji Wilcoxon. Hasil penelitian
menunjukan bahwa model pembelajaran Value Clarification Techique (VCT) berpengaruh positif
terhadap sikap toleransi siswa.
Kata kunci : value clarification techique (vct), sikap toleransi
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IMPLEMENTASI SPIRITUALITAS PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI
Subelo Wiyono
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
subelo.wiyono@unpas.ac.id
Abstract:
Corruption is considered an extraordinary crime, yet it hasn't been treated as one. Higher
education institutes hold a strategic role in supporting the inhibition of corruption acts.
Rationality and scientific culture in universities hopefully are able to accelerate the
movement in hindering corruption. The perspective of philosophy in Civic Education needed
to be advanced in order to provide students the ample mindset to face real life quandaries.
Pancasila as the core of Indonesian Civic Education had to be delved deep in and used
systematically as the central theme in classes. This thesis is humbly wished to have a
contribution in helping KPK to thwart corruption crimes, materially or formally. Impeding
corruption needs not only related actions, but also governmental efforts to guard the process
and constitute anticorruption regulations. Assuredly proceeding anticorruption education
would not only result in averted corruption acts, but also offer the next generation a muchneeded protection against corruption viruses, no matter how strong. Colleges and
universities become the integral part in the grand design of the corruption prevention
program. Upgrading class materials, improving quality of the professors, and their spiritual
passion to communicate with their students are aspects which needed to be evaluated
periodically.
keywords: anticorruption education, Pancasila spirituality.
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PEMBEKALAN CIVICS LITERACY NILAI-NILAI KEBANGSAAN
SECARA ANDRAGOGI BAGI CALON GURU SEKOLAH DASAR
DI PERGURUAN TINGGI MELALUI PENGGUNAAN METODE DEBAT DALAM
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Fatahillah
STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung
fatahillah@stkipmpringsewu-lpg.ac.id

ABSTRAK
Selama ini Metode pembelajaran yang dipergunakan dalam Pembelajaran PPKn di Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) selalu menggunakan kaidah-kaidah Pedagogis, padahal
Mahasiswa merupakan Peserta Didik yang dikategorikan manusia dewasa, tentunya telah terjadi
ketidak efektifan dalam pencapaian tujuan pembelajarannya, yang nantinya akan berimbas kepada
kemampuan pedagogisnya kelak, menyikapi kondisi ini Dosen LPTK menggunakan Metode Debat
berbasis Andragogi dalam memberikan pembekalan Civics Literacy yang berbasis pengetahuan
kebangsaan bagi Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar yang merupakan salah satu upaya Dosen
LPTK untuk memberikan kontribusi pada Penumbuhan Literasi di Sekolah, dikarenakan LPTK adalah
institusi yang sejatinya menyiapkan kompetensi Pedagogik bagi calon tenaga pendidik, agar ia kelak
mampu secara Pedagogis menumbuhkan Civics Literacy. Penelitian ini adalah merupakan penelitian
kualitatif dalam tradisi Studi Kasus dengan Teknik analisis SWOT yang bertujuan untuk 1)
menjelaskan Gambaran Prinsip Andragogi yang dijalankan dalam metode debat untuk menumbuhkan
Civics Literacy Nilai Kebangsaan Mahasiswa; 2) kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam
penggunaan metode Debat berdasarkan Prinsip Andragogi di Pembelajaran PPKn yang dipergunakan
untuk menumbuhkan Civics Literacy Nilai bagi calon Guru Sekolah dasar.. Hasil Penelitian
menunjukkan 1) Penggunaan Prinsip Andragogi berupa pengarahan diri, belajar dari pengalaman,
tujuan belajar disesuaikan dengan kebutuhannya; beriorientasi pada pemecahan masalah riil dalam
Metode Debat dilaksanakan melalui pendekatan saintifik di mana dilaksanakan dalam kegiatan
Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasikan, Mengkomunikasikan secara
Mandiri tanpa intervensi Dosen (Student Centered Learning); 2) Kekuatan Penggunaan Prinsip
Andragogi dalam Debat dapat memfasilitasi Peserta didik sesuai dengan tingkatan Perkembangan
Psikologisnya, Kelemahannya dikarenakan terlalu berorientasi pada Peserta didik, seringkali proses
transfer nilai-nilai kebangsaan sukar untuk dilakukan, Metode Debat berpeluang untuk dikembangkan
dikarenakan dapat memberikan motivasi belajar yang baik pada peserta didik. Hambatan secara
ideologis banyak pemikiran yang ada dalam benak pikiran peserta didik, sehingga sukar masuknya
nilai-nilai kebangsaan sebagai civics literacy, dan terdapat pula hambatan secara non ideologis yakni
sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang mendukung.
Kata Kunci : Civics Literacy, Nilai Kebangsaan, Prinsip Belajar Andragogi, Metode Debat,
Pembelajaran PPKn
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SEKOLAH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN LSM YSKK : GERAKAN SOSIOKULTURAL
KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
DESA DI GUNUNG KIDUL
An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
annisansis@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) yang diselenggarakan oleh
LSM YSKK sebagai salah satu gerakan sosiokultural kewarganegaraan untuk pemberdayaan
perempuan dalam politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan dari penelitian ini untuk
menjelaskan pelaksanaan SKP, menganalisis SKP sebagai salah satu gerakan sosiokultural
kewarganegaraan, dan mengetahui peran SKP untuk memberdayakan perempuan dalam politik desa
di Gunung Kidul. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, sekolah
kepemimpinan perempuan LSM YSKK dilaksanakan dalam tiga tahap yakni kelas pembekalan, kelas
pendalaman dan kelas pemantapan yang diikuti oleh perempuan desa di Kabupaten Gunung Kidul;
kedua, SKP LSM YSKK merupakan salah satu wujud pendidikan kewarganegaraan di masyarakat
dalam bentuk gerakan sosiokultural kewarganegaraan; dan ketiga, SKP berperan untuk
memberdayakan perempuan dalam politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. SKP berdampak positif
pada perubahan pola pikir perempuan desa terkait kesetaraan hak untuk terlibat dalam politik desa
dan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik desa. Program sejenis perlu dilaksanakan
diberbagai daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik desa
dan kepentingan perempuan dapat teradopsi dalam berbagai kebijakan desa.
Kata kunci : sekolah kepemimpinan perempuan, gerakan sosiokultural kewarganegaraan
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PERANAN MEDIA VISUAL DALAM MENINGKATKAN KONSENTRASI
BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN PPKN KELAS VII SMP NGERI 1
SURAKARTA
Suryan Abdul Mujib
Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP UNS Tahun 2015
Suryan.mujib@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui peranan media visual untuk meningkatkan
konsentrasi siswa dalam mata pelajran ppkn SMPN 1 Surakarta, (2) ) Faktor-faktor yang menghambat
guru dalam menggunakan media visual pada pada mata pelajaran PKn di SMPN 1 Surakarta.
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menafsirkan
dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan
yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan
antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Teknik penelitian ini meliputi teknik
pengumpulan data yaitu dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini diharapkan guru mampu memahami dan membantu siswa dalam mengingat materi
dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa.
Kata kunci: media visual, ppkn, konsentrasi
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Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Penguatan
Pendidikan Politik Melalui Partisipasi Siswa (Studi pada Siswa Kelas XI Studi di MAN
1 Karanganyar Tahun 2016)
Sigit Dwi Nugroho
Mahasiswa PPKn FKIP UNS
sigitdwinugroho@student,uns.ac.id
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan Strategi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam
pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar. 2) menjelaskan faktor apa saja yang
menjadi pendukung dan penghambat guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun
pendidikan politik melalui partisipasi siswa. 3) mengetahui dampak strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa MAN 1 Karanganyar
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, tempat dan dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Strategi guru Pendidikan
Kewarganegaraan dalam penguatan pendidikan politik melalui partisipasi siswa dilakukan melalui
kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas. Strategi guru meliputi
pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta
didik. 2) Faktor pendukung strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah faktor misi sekolah,
alokasi waktu pelajaran, kegiatan yang diselenggarakan sekolah, fasilitas pembelajaran yang lengkap,
faktor kompetensi pedagogik guru, dan faktor kemampuan siswa. Sedangkan faktor penghambat
yakni: a) faktor internal , seperti siswa yang masih ramai sendiri ketika pembelajaran dan kadang guru
hanya fokus pada materi pengetahuan. b) faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan keluarga dan
teman sebaya. 3) Dampak dari strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap penguatan
pendidikan politik melalui partisipasi siswa peserta didik antara lain: a) saling toleransi, menghormati
dan menghargai perbedaan, b) aktif bertanya dan mengemukakan pendapat, c) menjaga kebersamaan
dan d) berpartisipasi aktif.
Kata Kunci : Strategi Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Partisipasi Siswa
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PENERAPAN METODE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS
(STAD) DALAM PEMBELAJARAN PPKN GUNA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN MATERI PADA SISWA SMA ISLAM 1 SURAKARTA
Salman Al Afif
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
salmanalafif@student.uns.ac.id
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) tingkat pemahaman siswa kelas X SMA Islam 1
Surakarta dalam menerima materi pembelajaran (2) strategi yang digunakan dalam
meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari pengamatan, tempat, dan
peristiwa. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian secara langsung di dalam
kelas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa kelas X SMA Islam 1
Surakarta dalam menerima materi pembelajaran (2) untuk mengetahui strategi guru dalam
meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran.
Kata Kunci : Pemahaman, Strategi, STAD
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MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN MINAT
BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA DALAM MENGIKUTI KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR
Agil Prakasa
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Agilprakasa1997@gmail.com
ABSTRAK
Media Audio Visual ialah media yang mengsinkronkan antara media audio dan visual, media
ini merangsang indra penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Paper ini akan
membahas mengenai solusi guru dalam menyampaikan materi pada saat kegiatan belajar
mengajar, yang notabennya siswa pada era modern sekarang ini kurang memiliki antusias dan
sikap aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui (1) Penerapan Media Audio Visual dalam kegiatan belajar mengajar (2)
Kelebihan dan manfaat Media Audio Visual untuk meningkatkan minat belajar siswa serta
keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Dalam penelitian pemakalah nantinya akan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan
jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Nantinya sumber data yang akan
diperoleh yakni dari study pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan analisis dokumen dan literature.
Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Dengan menerapkan media audio
visual diharapkan siswa nantinya akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dengan begitu
secara tidak langsung minat belajar siswa akan bertambah, dan jika minat siswa di masingmasing individu bisa meningkat, maka suasana di dalam kelas akan lebih aktif dan kondusif.
(2) Nantinya apa yang dipelajari itu akan berguna di kemudian hari, yakni membantu peserta
didik selalu mempunyai minat belajar sendiri, dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan,
dan tidak membosankan
Kata Kunci : media pembelajaran, audio visual, pembelajaran PPKn
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PERAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM
PERlNDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN
Agista Rizky Narindra
Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
agistarizky16@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) upaya pemerintah untuk melindungi hak
tenaga kerja perempuan di Kota Surakarta ; (2) bagaimana kenyataan dilapangan tentang
perlindungan hak tenaga kerja perempuan di Kota Surakarta; (3) Hambatan yang ditemukan dalam
upaya perlindungan hak tenaga kerja perempuan di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kota Surakarta. Metode pengumpulan data melalui studi
pustaka dan analisis dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, yang
meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari menganalisis beberapa dokumen di berbagai jurnal, masih
ditemukan tindak deskriminasi yang dilakukan terhadap kaum wanita. Deskriminasi dalam bekerja ini
bisa ditemukan di syarat untuk melamar pekerjaan , kontrak pekerjaan yang dilakukan oleh
perusahaan. Deskriminasi ini terkait dengan persamaan perempuan dalam hal menikah, mengandung,
dan persyaratan fisik dalam bekerja. Padahal dalam UU no 13 Tahun 2003 jelas mengatur bahwa
perempuan menikah atau seorang istri atau mengandung tidak dapat dijadikan alasan untuk memecat
perempuan dari perusahaan. Dalam kenyatannya dilapangan sudah ada beberapa aspek yang memberi
kesempatan perempuan untuk setara dengan laki-laki
bahkan ada beberapa aspek yang
memeperlihatkan bahwa perempuan diistimewakan. Hambatan yang ada dalam upaya pemerintah
hak adalah ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan sehingga dari
awal memang tidak diperkenankan adanya perempuan dalam pekerjaan tersebut. Tidak maksimalnya
kerjasama antar pemerintah dan perusahaan terkait peraturan mengenai persamaan hak perempuan ini.
Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan inspeksi setiap beberapa bulan sekali terkait dengan
hak perempuan ini agar perusahaan tertib dalam mennjalankan kewajibannya sebagai perusahaan
terhadap penyediaan faisilitas untuk perempuan . Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui
apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyamaratakan hak tenaga kerja perempuan dan
menjadikan perhatian agar perempuan tidak dipandangan sebelah mata.
Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Hak Perempuan, Tenaga Kerja
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ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED
HEADS TOGETHER SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN
BERKONSTITUSI DALAM PEMBELAJARAN PKN
Akhmad Nur Fauzan
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta
akhmadnur_fauzan@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menumbuhkan sikap kesadaran berkonstitusi
melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa sebagai warga negara. Di
dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang bagaimana
sebagai warga negara untuk memiliki pengetahuan, sikap serta keterampilan yang sesuai
dengan nilai dan norma yang tersirat dalam konstitusi negara. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian riset kepustakaan sebagai su mber
data. Hasil yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah : (1) Mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana di dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
pada siswa, (2) Siswa dapat memahami serta melakukan hak dan kewajiban konstitusional
yang berdasarkan nilai dan moral konstitusi untuk diwujudkan dalam kehidupan sekolah,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang
efektif agar kompetensi kognitif afektif dan psikomotor tercapai untuk mewujudkan smart and
good citizenship.
Kata Kunci : konstitusi, kesadaran berkonstitusi, model pembelajaran kooperatif
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KEMAMPUAN GURU DALAM MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN
PPKN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUKOHARJO
Amanda Yuli Yanti
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta
yuliamanda96@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam merumuskan
tujuan pembelajaran PPKn di SMK N 1 Sukoharjo.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di SMK
N 1 Sukoharjo, dengan informan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru ppkn dalam merumuskan tujuan pembelajaran
belum memenuhi 4 komponen tujuan pembelajaran, yaitu Audience, Behavior, Condition dan Degree.
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, bagian Audience dan behaviour sudah terpenuhi dengan
baik. Akan tetapi pada bagian condition dan degree belum terpenuhi. Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa kemampuan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam merumuskan
tujuan pembelajaran belum optimal.
Kata Kunci : kemampuan guru, tujuan pembelajaran
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PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN MELALUI KEGIATAN KEPRAMUKAAN
BAGI SISWA SD NEGERI KARTASURA 5
Artikel
Penulis
Suyahman
Dosen PPKn , FKIP-Univet Bantara Sukoharjo
Email: sym_62@yahoo.com
No. HP. 08562826144
Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguatan nilai kebangsaan melalui
kegiatan kepramukaan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 5 Kartasura tahun pelajaran 20172018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek
penelitian ini adalah guru dan siswa SD Negeri Kartasura 5 tahun Pelajaran 2017-2018, dan
objeknya adalah nilai kebangsaan dan kegiatan kepramukaan. Metode pengumpulan datanya
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui validitas data
digunakan triangulasi data dan metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik
analisis interaktif yang terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, diaplay data dan verifikasi
data. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dilapangan
ditemukan adanya sikap-sikap siswa SD negeri Kartasura 5 yang kurang mencerminkan nilainilai kebangsaan misalnya: membeda-bedakan teman di sekolah, memaksakan kehendaknya
pada teman di kelasnya, tidak jujur, tidak disiplin, masuk kelas tidak mengucap salam,
temannya sakit tidak ikut mendoakan. Demikian juga hasil wawancara dengan guru dan
siswa diperoleh informasi sebagai berikut: kurang keteladanan guru pada siswanya, latar
belakang siswa dari lingkungan yang beragam, lingkungan sekolah yang kurang kondosif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dilakukan penguatan oleh pembina pramuka di
SD negeri Kartasura 5 melalui kegiatan kepramukaan. hasilnya setelah dilakukan kegiatan
kepramukaan terjadi perubahan sikap, perilaku dan perbuatan siswa yang mencerminkan
nilai-nilai kebangsaan. Kesimpulannya kegiatan kepramukaan dapat dijadikan sarana untuk
menguatkan nilai kebangsaan bagi siswa SD negeri kartasura 5 tahun pelajaran 2017-2018.
Kata-Kata Kunci: Nilai Kebangsaan dan Kegiatan Kepramukaan.
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MODEL PENDIDIKAN PANCASILA DI KAMPUS BELA NEGARA
(PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN)
(Studi di UPN Yogyakarta)
Lestanta Budiman
Pusat Studi Pancasila, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Email:adilobo@ymail.com

ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara yang keberadaannya sudah final menjadi jati diri dan dasar negara
Republik Indonesia. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta telah menegaskkan dirinya
sebagai kampus bela negara memiliki peran yang strategis dan fundamental dalam melahirkan caloncalon pemimpin bangsa. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang meletakkan jati diri dan filosofi
bela negara berdasarkan Pancasila. UPN Yogyakarta telah mendirikan dan merintis berdirinya Pusat
Studi Pancasila sebagai motor penggerak dan think tank dalam mengaktualisasikan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan kampus.
Pendidikan Pancasila menjadi suatu pendasaran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai
kebangsaan dan kejuangan di kalangan generasi muda khususnya civitas akademika UPN Yogyakarta.
Dinamika dan perubahan zaman, telah membawa arus perubahan dan mind set generasi muda terjebak
pada persoalan-persoalan yang sifat absurd dan bertentagan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu,
Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib diajarkan di UPN Yogyakarta untuk membekali
peserta didik memahami seluk beluk bangsa dan ancaman ideologis yang berpotensi pada perpecahan
dan konflik antar anak bangsa. Isu radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme menjadi wacana yang
semakin menunjukkan bahwa ideologi asing mulai masuk dan mengubah mind set generasi muda
untuk menjadi kaum radikalis, fundamentalis dan tidak berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia.
UPN Yogyakarta telah menerapkan model Pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk menguatkan
karakter mahasiswa dalam hal penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Kata kunci : Kampus, Bela Negara, UPN, Pancasila, Pendidikan, Perguruan Tinggi
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Peran LSM SPEK-HAM Dalam Memperjuangkan HAM Perempuan Atas Tindakan KDRT
Yupa alfara1
1

, kota surakarta
Yupaalfara@student.uns.ac.id.
ABSTRAK
Abstrak : tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja organisasi pek-ham dalam
memperjungkan hak perempuan atas tindakan KDRT yang terjadi dalam suatu rumah tangga metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif tekik pegumpulan data dengan wawanara, observasi dan
dokumen hasil penelitian bahwa Peran SPEK-HAM dalam meningkatkan kesejahteraan bagi
perempuan dan anak dengan melakukan berbagai program kerja baik di bidang 1. Kesehatan
maasyarakat, 2. Penanganan kasus, 3. Sustainable livelihood
Kata kunci : SEPK-HAM, KDRT, HAM
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STUDI TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENYUSUN
INDIKATOR PEMBELAJARAN PADA RPP KURIKULUM 2013 SMP BATIK
SURAKARTA
Vina Idamatu Silmi
Mahasiswa Program Studi PPKn
FKIP UNS Tahun 2015
vinaidamatusilmi@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Mengetahui faktor penyebab guru kesulitan
dalam menyusun indikator pembelajaran pada RPP di SMP Batik Surakarta (2) Mengetahui upaya
meningkatkan kemampuan pedagogik guru dalam menyusunan indikator pembelajaran pada RPP di
SMP Batik Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Sumber data yang
digunakan diperoleh dari informan, peristiwa, tempat dan dokumen. Subjek penelitian Ibu Dra. Etik
Ihtiyatmi dan objek penelitian yaitu RPP SMP Batik Surakarta. Teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh data dan menyusun hasil penelitian dilakukan melalui wawancara,
observasi, analisis dokumen dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil faktor
penyebab guru kesulitan menyusun indikator pembelajaran yaitu 1) pengalaman guru dalam
mengajar, 2) tugas dan tanggung jawab guru yang banyak, 3) sosialisasi terkait Kurikulum 2013, dan
4) perbedaan perspektif guru. Untuk mengatasi hal tersebu t dapat dilakukan upaya peningkatan
kompetensi pedagogik guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 diantaranya 1) koordinasi, 2)
komunikasi dan 3) supervisi. Selain itu, dapat pula dilakukan upaya 1) diskusi teman sejawat, 2)
mengikuti perkembangan kurikulum dan 3) mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait Kurikulum
2013. Saran bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan perlu mengadakan sosialisasi, pendidikan
dan pelatihan serta menyediakan fasilitas pendukung Kurikulum 2013. Sedangkan bagi guru perlu
meningkatkan kemampuan pedagogik dalam implementasi Kurikulum 2013 serta berinovasi dalam
pengembangan kurikulum.
Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kompetensi Guru, Kompetensi Pedagogik, RPP, Indikator
Pembelajaran
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MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MELALUI SISTEM BELAJARN JARAK JAUH (SBJJ),

SARDJIJO
Prodi PKn FKIP- UT, Jakarta
sarjiyo@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK
Seperti halnya perguruan tinggi tatap muka, Universitas Terbuka dengan Pendidikan Jarak Jauhnya
juga menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan
khususnya bagi para guru SLTP dan SLTA. Penyelenggaraan pembelajaran di UT melalui system
Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Karakteristik SBJJ adalah tidak berjumpanya secara langsung antara Dosen
dan Mahasiswa, pertemuan mereka difasilitasi sebuah media teknologi yakni media cetak berupa
Buku Materi Pokok atau Modul dan media non cetak berupa audio/video, computer/internet, siaran
radio, dan televisi. UT merupakan Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), makna terbuka dari
Universitas Terbuka adalah tidak ada batasan : usia mahasiswa, tahun ijasah, masa belajar, waktu
registrasi dan frekuensi mengikuti ujian, batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT
harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SLTA sederajat). UT juga menerapkan
system kredit semester untuk menetapkan beban studi mahasiswa, artinya beban studi yang harus
diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester (sks)
sehingga setiap matakuliah diberi bobot antara 2- 4 sks. Jika satu sks dalam perguruan tinggi tatap
muka aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran satu jam perkuliahan di kelas per minggu dan satu jam
untuk praktik, praktikum, atau belajar dirumah sehingga dalam satu semester mahasiswa harus
mengalokasikan waktu belajar 32 jam, dalam PTJJ satu sks mahasiswa harus mengalokasikan waktu 2
jam perminggu per sks, hanya saja kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan secara mandiri (belajar
sendiri, belajar berkelompok atau tutorial). Model Pembelajaran PPKN pada prodi PKn UT dilakukan
melalui Tutorial Tatap Muka dan Tutorial Online. Tujuan penyusunan makalah ini untuk
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan kewarganegaraan melalui system
pembelajaran jarak jauh.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, system belajar jarak jauh
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CIVIC LITERACY DALAM PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN PEMILU UNTUK
MEMPERKUAT CIVIC ATITUDE MAHASISWA

Erna Yuliandari, Rusnaini, Yudi Ariana
Prodi PPKn – FKIP- UNS
nana_adenensi@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tulisan ini ingin membahas mengenai civic literacy dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu
untuk memperkuat civic atitude mahasiswa melalui isu-isu aktuai. Melalui civic literacy dalam
pembelajaran demokrasi dan pemilu diharapkan dapat memperkuat civic attitude mahasiswa dan
menumbuhkan menumbuhkan nilai –nilai demokrasi Metode yang digunakan berupa deskririptif
kualitatif . Instrumen yang digunakan adalah angket dan studi pustaka. Hasil dari penelitian awal ini
menunjukan bahwa tingkat civic literacy mahasiswa dalam pembelajarn demokrasi dan pemilu masih
rendah. Penguatan civic literacy mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi dan pemilu sangat penting
untuk memperkuat civic attitude mahasiswa dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada
mahasiswa.

Kata kunci :Civic Literacy, Demokrasi dan Pemilu, Civic Attitude
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ABSTRAK
PERAN KOMUNITAS KRESEK SOLO DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN
KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK
PADA MASYARAKAT KOTA SOLO
Anisa Salsabela
K6415006
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Kegiatan Komunitas Kresek Solo
sebagai komunitas lingkungan yang fokus pada permasalahan sampah plastik 2.) Dukungan
dari masyarakat dan Pemerintah Solo kepada Komunitas Kresek Solo, 3.) Hambatan yang
dihadapi serta solusinya dari Komunitas Kresek Solo dalam melaksanakan kegiatan
lingkungan dalam menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan melalui sosialisasi
permasalahan sampah dan pemanfaatan sampah plastik,
Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data adalah panduan observasi, panduan
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data
sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komunitas Kresek Solo dalam menanamkan
pendidikan karakter peduli lingkungan sudah melakukan kegiatan sosialisasi permasalahan
sampah dan pemanfaatan daur ulang sampah plastik di desa-desa, sekolah-sekolah dan
organisasi lainnya. Kresek Solo juga mempunyai Bank Sampah di Kampung Teposanan dari
hasil sosialisasi di kampung tersebut. Komunitas Kresek Solo juga mendapat dukungan dari
masyarakat dan Pemerintah Solo dalam pelaksanaan kegiatan lingkungkan. Hambatan dari
Komunitas sendiri ialah dari jumlah volunteer yang cukup banyak tidak semuanya aktif,
biaya untuk melaksanakan kegiatan yang minim. Namun, Komunitas Kresek Solo selalu
berusaha menutupi hambatan tersebut dengan cara mengelompokkan volunteer yang aktif
agar tetap selalu melaksanakan kegiatan lingkungan, dan Komunitas Kresek Solo selalu
mencari donasi untuk mengisi kas dan melaksanaan kegiatan lingkungan.
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Peduli Lingkungan, Kresek Solo, Sampah.
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Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
DAN HASIL BELAJAR SISWA

Aris windarto Universitas sebelas maret surakarta
Windartoaris032@gmail.com
ABSTRAK
Penulisan paper ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam tentang model belajar kooperatif khususnya
jigsaw guna memberikan hasil yang maksimal pada siswa dalam hal berpartisipasi aktif dalam
kelompok dan memaksimalkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah. Untuk pendekatan
yang di gunakan pada paper ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk data yang
diperoleh adalah dari buku,jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan
penelitian adalah dengan analisis sumber yang ada. Hasil penelitian adalah model belajar kooperatif
mampu menjadikan siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok dan memberikan hasil yang maksimal
dalam mata pelajaran PKn di sekolah Kata kunci : kooperatif jigsaw,partisipasi, hasil belajar.
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Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa Melalui Media Pembelajaran Visual
Projected Motion Pada Mata Pelajaran PKn
(Studi di kelas X SMK Pancasila Wonogiri)
Asri Surya Ramadani
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015
asri_ramadani@student.uns.ac.id
ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan analisis siswa dengan
media pembelajaran Visual Projected Motion pada mata pelajaran PKn. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui : (1) Penggunaan media Pembelajaran Visual Projected Motion untuk
meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di SMK Pancasila Wonogiri, (2)
Kendala dalam menggunakan media Pembelajaran Visual Projected Motion untuk meningkatkan
kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di SMK Pancasila Wonogiri, (3) Dampak atau
perubahan kemampuan analisis siswa setelah digunakannya media Pembelajaran Visual Projected
Motion pada mata pelajaran PKn di SMK Pancasila Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data yakni melalui studi pustaka, dengan cara teknik
analisis dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siswa SMK Pancasila Wonogiri. Hasil
yang akan dicapai menunjukkan bahwa (1) Penggunaan media Pembelajaran Visual Projected Motion
untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran PKn di SMK Pancasila Wonogiri
dapat diterapkan dengan baik seiring dengan kemampuan teknologi yang semakin maju. (2) Namun,
kendala dalam penggunaan media Pembelajaran Visual Projected Motion ini adalah masih adanya
beberapa guru dan siswa yang belum menguasai teknologi serta alat yang masih belum memadai jika
media Pembelajaran Visual Projected Motion diterapkan untuk semua kelas. (3) Dampak setelah
digunakannya media Pembelajaran Visual Projected Motion ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa,
yang mengalami peningkatan dalam kemampuan analisisnya. Saran yang dapat dipaparkan dalam
penelitian ini ialah perlunya kredibilitas didalam penelitian tersebut, artinya data yang ada di lapangan
harus konkrit dan juga dapat dipadukan dengan penyelesaian masalah tersebut.
Kata Kunci : Media Visual Projected Motion, kemampuan analisis siswa.
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STUDI ANALISIS KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN EVALUASI DALAM
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MATA PELAJARAN PPKN DI SMP
NEGERI 3 SURAKARTA
Atikah Prabandini
Prodi PPKn
Universitas Sebelas Maret
atikah_prabandini@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui analisis evaluasi pembelajaran dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2) untuk mengetahui analisis kompetensi guru dalam membuat
evaluasi dalam RPP di SMP Negeri 3 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
metode deskriptif kualitatif. Dengan data yang diperoleh dari hasil magang I.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi pembelajaran dalam RPP yang dibuat oleh guru SMP
Negeri 3 Surakarta pada mata pelajaran PPKn kelas VIII di kategorikan belum baik. Hal ini
dikarenakan instumen yang dibuat oleh guru hanya aspek pengetahuan saja dan dalam instrument
tersebut terdapat ketidaksesuain dengan komponen dalam RPP yang lain. Kompetensi guru SMP
Negeri 3 Surakarta dalam menyusun penilaian dan instrumen penilaian dalam RPP dikatakan kurang
karena dalam membuat penilaian, guru hanya mencantumkan evaluasi aspek pengetahuan saja.
Sedangkan dalam Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar meliput aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Untuk meningkatkan kompetensi guru sebaiknya guru mengikut ipelatihan terkait menyusun
perencanaan pembelajaran.
Kata kunci : Kompetensi Guru, Evaluasi
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UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERILAKU DISIPLIN PADA MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KELAS VII SMP
NEGERI 8 SURAKARTA
Catur Wulandari
Universitas Sebelas Maret Surakarta
caturwulandari@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui upaya guru pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas vii SMP Negeri 8 Surkarta 2)
Untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat yang dialami oleh guru pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data
penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan
model analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas VII SMP Negeri 8
surakarta sudah berjalan dengan baik, sebab pada indikator dari setiap kompetensi guru sudah
dilaksanakan, seperti pada indikator kompetensi kepribadian yang memuat tentang kejujuran,
kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, kewibaan, kolaboratif dan berakhlak mulia serta
mampu berkomunikasi dengan baik saat pembelajaran. Adapun hambatan dalam meningkatkan
perilaku disiplin siswa, kurangnya kesadaran dari diri siswa itu sendiri akan pentingnya nilai
kedisiplinan sehingga banyak siswa yang masih menghiraukan perintah dan arahan yang diberikan
oleh guru, padahal di SMP N 8 surakarta sudah mencamtumkan daftar nilai kredit penyimpangan
sikap atau perilaku atau budi pekerti peserta didik.
Kata Kunci : Kompetensi kepribadian, Guru, PPKn, Perilaku Siswa
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STRATEGI GURU DALAM MENENTUKAN SUMBER BELAJAR YANG
RELEVAN GUNA MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN PESERTA
DIDIK DALAM MATA PELAJARAN PPKN
(Studi di SMP N 8 Surakarta)
Charistia Nikmah Murwanti
Program Studi PPKN FKIP UNS,Surakarta
Ristia.ristia@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya tulisan ini adalah : 1).mengetahui strategi guru
dalam menentukan sumber belajar yang relevan 2).mengetahui Sumber belajar yang yang dapat
meningkatkan wawasan kebangsaan peserta didik pada mata pelajaran PPKN. Metode yang
digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan deksriptif kualitatif yaitu dari kepustakaan dan
dokumen dimana dengan menggunakan studi kepustakaan ini penulis dapat merangkum hal-hal yang
berkaitan dengan sumber belajar yang relevan yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan
wawasan peserta didik.Serta dokumen yang didapat dari SMP N 8 Surakarta berupa RPP.
Hasil yang akan ingin dicapai terkait penulisan ini adalah diharapkan 1).dapat mengetahui
strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan, 2).dapat meningkatkan sumber belajar
yang berwawasan kebangsaan pada peserta didik pada mata pelajaran PPKN. Adapun saran dari
penulis adalah ada baiknya setiap sumber belajar yang digunkan oleh guru dapat disesuikan dengan
materi dan perkembangan isu-isu yang berkembang dan lebih luas saat ini serta mengacu pada sumber
belajar terutama buku yang mempunyai wawasan kebangsaan luas bagi peserta didik
Kata Kunci : Sumber Belajar Yang Relevan, Wawasan Kebangsaan Peserta Didik
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GERAKAN SOSIAL OLEH PARALEGAL UNTUK
PENINGKATAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DI KOTA SURAKARTA1
Rima Vien Permata Hartanto1, Siany Indria Liestyasari2,
Atik Catur Budiati3
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 571261
Prodi SosAnt FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 571262
Prodi SosAnt FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 571263
rimahartanto@yahoo.com1
liestyasari2003@yahoo.co.uk2
atikcatur@gmail.com 3

ABSTRACT
Tulisan ini menguraikan gerakan sosial yang dilakukan oleh paralegal yaitu bagaimana
paralegal berperan dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan korban
kekerasan terhadap keadilan di Kota Surakarta. Gerakan sosial yang dilakukan paralegal sangat
penting dalam membantu perempuan korban kekerasan mengakses keadilan, karena : Pertama,
paralegal melakukan peran “pembiasaan” (familiarization) sistem hukum bagi perempuan korban
kekerasan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa
sehingga bisa dimengerti oleh perempuan korban kekerasan dengan prosedur yang terasa lebih
familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan
awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal. Kedua, paralegal
lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan korban kekerasan. Selain mudah ditemui, pelayanan
hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau
advokat. Ketiga, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan korban
kekerasan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari
institusi pemerintah dan aparat penegak hukum sekalipun masing-masing bisa berbeda.
Kata kunci : Gerakan Sosial, Paralegal, Akses Keadilan, Perempuan Korban Kekerasan

1

Artikel ini disarikan dari sebagian hasil penelitian penulis dengan skema PDUPT yang berjudul
Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan : Kajian tentang Peran dan Strategi Paralegal dalam
Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surakarta.
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Peran Strategis Sejarah Indonesia dalam pembelajaran PPKn di Sekolah
(Dr. Bernarda Meteray)1
Abstrak.
Terdapat perbedaan yang mendasar tentang cita-cita warga negara di setiap negara di dunia. Untuk
mencapai cita-cita warganya kedepan ini sangatlah bergantung pula dari perjalanan sejarah negaranya. Melalui
perjalanan sejarahnya maka pemerintah akan merancang berbagai program untuk menghasilkan warga negara
yang baik ke depan. Pendidikan Kewarganegaraan(Civics Education: PKn) sebagai salah satu mata pelajaran
mempunyai tanggung jawab menghasilkan warga Negara yang baik. Namun di Indonesia, mata
pelajaranPendidikan Pancasila(PPKn) belum begitu berdampak terhadap menguatnya kesadaran sebagai bangsa
Indonesia. Dewasa ini, kesadaran berbangsa sebagai bangsa Indonesia masih menjadi “masalah.” Berbagai
permasalahan terus saja berlangsung seperti ketidakadilan, kekerasan, intoleransi, korupsi, kemiskinan, teroris
dan gerakan pemisahan diri dari NKRI. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran menjadi “Indonesia” di antara
masyarakat Indonesia belum menjadi bagian yang penting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Padahal
mereka yang menjadi pemicu berbagai permasalahan ini adalah warganegara yang pernah menduduki
pendidikan baik dari SD hingga perguruan tinggi yang selama itu telah mempelajari mata pelajaran PKn atau
PPKn. Kajian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada guru PPKn tentang pentingnya sejarah
Indonesia dalam pembelajaran PPKn di sekolah. Mengingat bahwa upaya pembentukan warga Negara Indonesia
yang baik melalui mata pelajaran PPKn hendaknya berimbang dengan pemahaman tentang perjalanan sejarah
Indonesia dengan benar. Alasan dasar yang mendorong penulisan kajian ini adalah keraguan yang muncul di
masyarakat tentang “keindonesiaan di antara masyarakat Indonesia terutama ketika terjadi konflik dibeberapa
wilayah seperti Jawa, Maluku dan Papua. Kajian ini bermanfaat bagi pengembangan PPKn sebagai salah satu
program studi di lingkungan perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah untuk menghasilkan bahan ajar,
pendekatan, model, metode dan media.

Kata kunci: Sejarah Indonesia, kesadaran, guru dan warga

Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Cenderawasih, Jayapura,
Papua.
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STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROFESI
GURU SEBAGAI PENDIDIK (STUDI PADA GURU SMP DI KABUPATEN)
Yella Hasrah Cahya Oktiviasti K6415064
Program Studi PPKN FKIP UNS, Surakarta
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kesesuaian implementasi jaminan perlindungan
hukum dan profesi terhadap guru di Kabupaten Klaten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang perlindungan guru) dan
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (2)
mendeskripsikan antara hak guru dan hak anak (3) mendeskripsikan strategi pemenuhan hak atas
perlindungan hukum dan profesi guru sebagai pendidik. Metodologi penelitian adalah deksriptif
kualitatif dengan Subyek penelitian adalah Guru di Kabupaten Klaten.Teknik pengumpulan data
yakni dengan sumber primer yakni guru Pkn di Kabupaten Klaten dan sumber sekunder yakni
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan
menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumen, teknik analisis data yang
digunakan yakni teknik analisis kualitatif. Secara umum hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini
(1) untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(khususnya bagian ke tujuh pasal 39 tentang perlindungan guru) dan Permendikbud Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, dan (2) mengetahui keterkaitan
antara hak guru dan hak anak (3) untuk menyusun strategi pemenuhan hak atas perlindungan hukum
dan profesi guru sebagai pendidik
Kata kunci: Perlindungan guru, Hak-hak guru, Hak anak, Profesi guru

76

PENGEMBANGAN CIVIC INTELLEGENCE
BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR
Oleh
Masrukhi
Universitas Negeri Semarang
Alamat email : masrukhi@mail.unnes.ac.id
Abstrak
Sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyyah di kecamatan Gunungpati yang dijadikan sasaran penelitian
telah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang cukup memadai. Artinya, bahwa semua sekolah
yang diteliti melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler rata-rata empat sampai 5 jenis kegiatan ekstra
kurikuler. Sekolah yang melaksanakan empat jenis kegiatan ekstra kurikuler sebanyak 70%,
sedangkan yang 30% melaksanakan 5 jenis kegiatan ekstra kurikuler. Temuan penelitian
menunjukkan betapa profil kecerdasan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar di kecamatan
Gunungpati masih rendah. Pada tujuh aspek dari kecerdasan kewarganegaraan ini semuanya rendah
kecuali aspek civic knowledge yang berada pada kategori sedang. Rendahnya kecerdasan
kewarganegaraan siswa SD ini terkait dengan sistem pembinaannya di sekolah. Tanggung jawab
pembinaan ini tidak hanya berada pada tataran kegiatan kurikuler di kelas saja melalui mata pelajaran
terkait (Pendidikan Kewarganegaraan), tetapi juga melalui kegiatan ekstra kurikuler di luar jam
pelajaran. Hal ini disebabkan kecerdasan kewaarganegaraan merupakan bagian dari keterampilan
lunak (soft skills) yang harus dimiliki oleh para peserta didik khususnya di sekolah dasar. Sesuai
dengan tatarannya, pembinaan softskills ini lebih merupakan domain kegitan ekstra kurikuler.
Kemudian, model pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah
dasar dapat dilakukan dengan metode atau cara yang demokratis, upaya pencarian bersama, aktivitas
bersama, keteladanan, pengalaman langsung, live in serta melakukan klarifikasi nilai. Pada prinsipnya
semua metode ini melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial.
Untuk itu, pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari
seluruh metode pengembangan civic intellegence berbasiskan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah
dasar. Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan pendidikan,
terutama dalam melakukan upaya pengembangan civic intellegence di sekolah dasar, sebagai titik
tolak upaya membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik (good citizenship). Hasil
penelitian juga akan memberikan kontribusi bagi sekolah dasar dalam upaya memperbaiki kegiatan
ekstra kurikuler, agar lebih terarah pada pengembangan civic intellegence, melalui kegiatan yang
interaktif dan menyenangkan.
Kata Kunci: civic intellegence, kegiatan ekstra kurikuler, sekolah dasar.
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ABSTRAK
Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Membina Karakter Warga Negara
(Studi Deskriptif Terhadap Kepengurusan HMJ PKn STKIP Garut)
Juhana1, Karim Suryadi2
1

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
1
juhana@student.upi.edu, 2karimsuryadi@yahoo.co.id

2

Peranan organisasi mahasiswa dalam membina karakter warga negara dalam hal ini HMJ PKn
sebagai salah satu organisasi mahasiswa jurusan yang ada di STKIP Garut, diharapkan keberadaan
organisasi mahasiswa (HMJ PKn) di tengah masyarakat kampus, diharapkan mampu membawa
perubahan terhadap pribadi warga negara. Mahasiswa sebagai kaum intelektual, kader penerus bangsa
dapat memberikan suatu warna yang positif bagi bangsa kita. Pemikiran-pemikiran mahasiswa yang
kritis dan rasional mampu membangun sikap toleransi di tengah kondisi negara kita yang sekarang ini
sedang mengalami banyak tantangan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mahasiswa sebagai generasi muda harapan bangsa selayaknya memiliki karakter warga negara yang
baik. Oleh karena itu, karakter warga negara sangat penting dibangun untuk menanamkan kesadaran
sebagai anggota atau bagian dari bangsa dan negara itu sendiri yang dibangun atas dasar
kemajemukan masyarakat, suku, agama, daerah, maupun budayanya. Sehingga karakter warga negara
yang kokoh yang dicita-citakan dapat terwujud dan integritas nasional pun juga tetap terwujud.
Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan organisasi
mahasiswa dalam membina karakter warga negara di HMJ PKn di STKIP Garut, untuk mengetahui
bentuk-bentuk pembinaan yang di lakukan oleh HMJ PKn dalam upaya membina karakter warga
negara, untuk mengetahui partisipasi mahasiswa PKn terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ
PKn.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah
melalui studi literatur, observasi, wawancara dan angket dengan responden sebanyak 30 orang
mahasiswa PKn untuk mengisi angket dan wawancara 4 orang dari Badan Pengurus Harian HMJ
PKn.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa (HMJ PKn) jika
dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal maka akan terbina karakteristik
warga negara yang baik, hambatan dalam pelaksanaan program kerja HMJ PKn dapat diatasi,
maka pembinaan karakter bagi mahasiswa PKn akan terlaksana, bentuk partisipasi
mahasiswa PKn terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ PKn dapat di
implementasikan dengan berperan aktif baik sebagai panitia maupun sebagai peserta.
Kata Kunci : Organisasi Mahasiswa, HMJ PKn, Karakter Warga Negara
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STUDI ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER BELAJAR PADA MATA PELAJARAN
PENDIDIKANAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMK N 2
KARANGANYAR
Debby Yuliana
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
debbyyuliana13@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana ketersediaan sumber belajar yang terdapat
pada mata pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar (2) untuk mengetahui bagaimana solusi
terhadap masalah kurangnya ketersediaan sumber belajar pada mata pelajaran PPKN yang diguanakan
kelas XII SMK N 2 Karanganyar.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskripsif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, studi pustaka dan hasil
pengamatan dokumen RPP.
Hasil penelitian yang akan diperoleh yaitu (1) mengetahui ketersediaan sumber belajar yang selama
ini digunakan pada mata pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar (2) mengetahui solusi
dalam menyelesaikan masalah kurangnya ketersedian sumber belajar yang digunakan pada mata
pelajaran PKN kelas XII di SMK N 2 Karanganyar
Kata kunci : ketersediaan , sumber belajar, PPKn
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KENDALA GURU PENDIDIKAN PANCASILA &KEWARGANEGARAAN
DALAM MENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN
(Studi Kasus di SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar)
Devia Primadani
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Deviaprimadani1@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila &
Kewarganegaraan dalam menyusun instrumen penilaian, dan (2) Upaya guru Pendidikan Pancasila &
Kewarganegaraan SMK Muhamadiyah 2 Karanganyar dalam mengatasi kendala penyusunan
instrumen penilaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber
data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data berupa
wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian
menunjukkan (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dalam menyusun
instrumen penilaian yaitu masih terbatasnya kemampuan guru dalam pembuatan perencanaan
penilaian. Hal ini diketahui dari pengamatan serta hasil wawancara yang menyatakan bahwa guru
mengampu dua mata pelajaran sekaligus, yaitu mata pelajaran Sejarah dan PPKn. (2) Upaya guru
dalam mengatasi kendala penyusunan instrumen penilaian yaitu dengan bertanya kepada guru
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dari sekolah lain yang lebih kompeten, kemudian
disesuaikan dengan kompetensi peserta didik yang diajar.
Kata kunci : RPP, instrumen penilaian
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MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG
PRINSIP PERSATUAN DAN KESATUAN NEGARA INDONESIA

Dewi Arinda
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
dewiarinda55@gmail.com

ABSTRAK

Karya tulis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui model pembelajaran jigsaw dalam
meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.
Model pembelajaran jigsaw ini merupakan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi
kelompok yaitu tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama
secara kelompok dan terstruktur dengan baik, dimana siswa ikut berperan dalam
pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah. Sebagai alternatif dalam
pembelajaran model jigsaw ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa
tentang prinsip persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Kata Kunci: model pembelajaran jigsaw, pemahaman siswa
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PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA
HEDONISME DIKALANGAN PELAJAR
Esti Murniasih1
Universitas Sebelas Maret Surakarta
murni@student.uns.ac.id
Abstrak
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam menghadapi fenomena Hedonisme dikalangan Pelajar . Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan untuk memperoleh dan menyususun data dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan observasi tak berstruktur dan studi literasi/analisis dokumen. Sumber data yang digunakan
diperoleh dari, rangkaian peristiwa/fenomena dan dokumen terkait.. Berdasarkan hasil penelitian ini
maka diperoleh hasil bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting
dalam menghadapi fenomena hedonisme yang terjadi di Indonesia . Pendidikan Kewarganegaraan
memiliki peranan yang penting dalam menghadapi fenomena hedonisme yang terjadi di era Global ini
melalui KD 1.1 kelas XI yang berbunyi “ Menghargai hak Asasi manusia berdasarkan perspektif
Pancasila sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan Kompetensi Dasar 3.6 kelas VIII berbunyi “
Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaaan kolektif untuk memperkuat Negara
kessatuan Republik Indonesia dalam kontek kehidupan siswa.

Kata kunci : Peran PPKn, hedonisme,
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STUDI TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MERUMUSKAN
TUJUAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PPKN DI SMK
MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO
Faizah Nur Diana
Universitas Sebelas Maret
faizahdiana@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kemampuan kompetensi pedagogik guru
PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam merumuskan tujuan pembelajaran di dalam RPP, (2)
Untuk mengetahui faktor penghambat guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran di dalam RPP.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode yang digunakan deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisi dokumen. Hasil yang
dicapai dari penelitian ini: (1) Kemampuan kompetensi pedagogik guru dalam perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran masih ada yang tidak sesuai dengan tata cara penyusunan yang baik dan
benar. Hal ini bisa dilihat terutama dari perumusan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP mata
pelajaran PPKn dimana unsur-unsur audience, behaviour, condition, dan degree masih tidak lengkap
disetiap rumusannya. (2) Faktor-faktor yang menghambat antara lain: (a) Kurang menguasai teori
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. (b)
Kurang bisa mengembangkan RPP. Dalam hal ini seorang guru harus sadar akan perubahanperubahan yang bersangkutan dengan pendidikan yaitu terkait kurikulum karena di setiap kurikulum
pasti akan berbeda dalam teknik maupun tata urutan penyusunan RPP.
Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Tujuan Pembelajaran
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HAMBATAN GURU PPKn DALAM MENYUSUN TUJUAN INSTRUKSIONAL YANG
SESUAI DENGAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Aning Asmaiyah
Program Studi PPKn FKIP Universitas Seebelas Mareet Surakarta
Jl. Ir Sutarmi No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Email: aningasmaa@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: (1) mengetahui hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan
instruksional yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, (2) untuk mengetahui solusi
dalam mengatasi hambatan guru PPKn dalam menyusun tujuan instruksional yang sesuai dengan
indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data berdasarkan pada
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa guru mengalami hambatan
dalam merencanakan dan membuat tujuan instruksional. Selain itu, guru sering tidak menyadari
bahwa hasil belajar siswa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran. Solusi
yang dapat digunakan yaitu dengan mengadakan kegiatan FGD melalui MGMP.
Key word: hambatan guru, tujuan instruksional
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PEMBUDAYAAN NILAI –NILAI PANCASILA MELALUI
ANALISIS MATERI PPKN DI SEKOLAH
Winarno
Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jateng
Alamat e-mail: winarno_uns@yahoo.co.id
Abstrak
Salah satu upaya melaksanakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
adalah dengan membudayakan konsep dan nilai Pancasila itu melalui jalur pendidikan.
Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila selalu dimuatkan sebagai materi dari pendidikan
kewarganegaraan di sekolah, meskipun dengan nama pelajaran yang berbeda-beda dan
pemberian penekanan yang berbeda pula. Dalam rencana kurikulum mata pelajaran PPKn
2013, Pancasila tetap dijadikan bagian dari isi pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
Pancasila menjadi ruang lingkup utama PPKn 2013, selain UUD 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Ika. Tulisan ini bermasuk mengidentifikasi materi Pancasila dalam pelajaran PPKn
kurikulum 2013 di sekolah, melalui teknik analisis isi dokumen. Hasil temuan menunjukkan
bahwa Pancasila sebagai materi pembelajaran secara implisit termuat dalam setiap kelompok
Kompetensi Dasar. Materi Pancasila dikembangkan kedalam 3 (tiga) ranah pendidikan
kewarganegaraan, yang meliputi; 1) kebajikan kewarganegaraan (civic virtue) yakni
komitmen, penghargaan dan kesediaan menghayati nilai-nilai Pancasila, 2) pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge) yakni pemahaman atas sejarah perumusan Pancasila,
konsep Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dinamika pelaksanaan
Pancasila, dan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan bernegara, 3) ketrampilan
kewarganegaraan (civic skill), yakni kemampuan mempresentasikan tulisan tentang
Pancasila, menyajikan contoh melaksanakan nilai Pancasila, menyajikan makalah terkait
Pancasila dan berlatih memberi solusi berdasar sudut nilai-nilai Pancasila. Capaian
kompetensi pembelajaran Pancasila bermuara pada tercapainya civic virtue yakni sikap sosial
berdasar nilai Pancasila . Capaian tersebut dilakukan dengan membelajarkan aspek
pengetahuan dan ketrampilan perihal Pancasila.
Kata Kunci : Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, materi pembelajaran
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Internalisasi Pendidikan Moral pada Perguruan Tinggi di Jepang
(Studi Kasus di Tokyo Gakugei University)
SUTRISNO
Staf Pengajar Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Sutrisno@umpo.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui konsep pembelajaran pendidikan moral
di perguruan tinggi Jepang serta budaya karakter sosial masyarakat Jepang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Tokyo
Gakugei University. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis
berdasarkan penelitian kualitatif melalui 3 jalur yaitu reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan moral pada perguruan tinggi
di Jepang bertujuan untuk membentuk karakter warga masyarakat Jepang yang
profesional dalam menjalankan setiap bidang keahliannya. Pendidikan moral
menjadi alat dan media untuk mentrasformasikan nilai-nilai dasar filosofis
masyarakat Jepang. Pendidikan moral dapat tercermin pada karakter keseharian
masyarakat Jepang yang memiliki etos dan semangat kerja tinggi dalam
menjalankan setiap profesinya.
Kata Kunci: Internalisasi Pendidikan Moral, Perguruan Tinggi, Jepang
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PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : SEBUAH AMBIVALENSI
(Studi Kasus Korupsi)
Oleh : Machmud Al Rasyid
Staf Pengajar Prodi PPKn – FKIP UNS
Abstrak
Penguatan nilai-nilai kebangsan sangat diperlukan, setidaknya mempertahankan nilai yang
sudah dipunyai. Salah satu upaya mempertahankan dan memperkuat adalah melalui
pendidikan, diantaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Realitas ekonomi politik
Negara menunjukkan bahwa tingkat korupsi semakin lama semakin tinggi baik kuantitas
maupun kualitasnya. Hal tersebut menunjukkan cerminan semakin rendahnya nilai-nilai
kebangsaan. Pada sisi lain, pendidikan kewarganegaraan tidak semakin offensive menghadapi
keadaan tersebut dan bahkan semakin permisif yang diikuti oleh rakyat atau warganegara dan
masyarakat terbukti tetap terpilihnya beberapa tersangka maupun keluarga batih terhadap
kasus korupsi, walaupun tujuan atau visi dan misi pendidikan kewarganegaraan semakin terreduksi oleh hal tersebut. Disinilah letak ambivalensi Pendidikan Kewarganegaraan.
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REJUVINASI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA
PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN MENANGKAL IDEOLOGI
RADIKALISME DAN FUNDAMENTALISME
(MODEL DAN METODE)
Hastangka1, Armaidy Armawi2, Kaelan3
Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: hastangka@gmail.com
ABSTRAK
Sejak paska reformasi 1998, pendidikan Pancasila teraibaikan. Pancasila seolah-olah menjadi
suatu milik rezim orde baru yang “ditakuti”. Implikasi yang melekat dari Pancasila yang dianggap
sebagai produk rezim orde baru, Pancasila ditinggalkan bahkan dilupakan oleh masyarakat dan
pemerintah. Berbagai produk kebijakan negara khususnya kebijakan pendidikan telah meniadakan
keberadaan Pancasila sebagai falsafah dan filosofi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam TAP MPR
No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Pada tahun 2003 juga terbit
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meniadakan mata
pelajaran Pancasila sebagai kurikulum wajib di sekolah dasar dan pendidikan tinggi. Polemik terkait
dengan kedudukan dan keberadaan Pendidikan Pancasila oleh sebagian kalangan masih dinilai kurang
berdampak nyata bagi masyarakat dan peserta didik, sehingga mata pelajaran ini hanya dilihat sebagai
mata pelajaran pendidikan politik dan ideologisasi negara kepada warga negara. Disisi lain, Pancasila
merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang diperlukan untuk memperkuat karakter
dan nilai-nilai kebangsaan. Dampak lain dari hilangnya pendidikan Pancasila, berbagai ideologi lain
masuk di dunia pendidikan dengan mengajarkan bahkan memberikan berbagai pemikiran anti
kebudayaan, anti kebangsaan, dan anti keberagaman, serta anti Pancasila sebagai jati diri dan
kepribadian bangsa Indonesia. Penolakan terhadap nilai-nilai hidup bersama ini telah melahirkan
ideologi baru yaitu radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme. Penelitian ini merupakan bagian
dari rangkaian penelitian disertasi dan kajian tentang dinamika dan perkembangan pemikiran
Pancasila yang selama ini dilakukan oleh penulis.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data penelitian
diambil dari data pustaka bersumber dari buku, hasil penelitian terbaru, jurnal ilmiah,dokumen
peraturan perundang-undangan, artikel media massa baik online maupun offline. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana, interpretasi, analisis kebijakan, dan
refleksi kritis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rejuvinasi pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
penting dilakukan sebagai upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan menangkal ideologi
radikalisme dan fundamentalisme di kampus. Model dan strategi yang hendak ditawarkan dirancang
dan dirumuskan lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kata kunci : Rejuvinasi, Pancasila, Nilai, Pendidikan, Perguruan Tinggi.

1

Kandidat Doktor Ilmu Filsafat UGM.
Guru besar Fakultas Filsafat dan Kepala Program studi S2 Ketahanan Nasional UGM.
3
Guru Besar Fakultas Filsafat UGM.
2

89

Esensi Jiwa Volunteerism Warga Negara Muda Dieksplorasi dari Perspektif
Keterlibatan Volunteer di Dalam Festival
Muhammad Mona Adha1, Obby Taufik Hidayat 1, Erwin Susanto2, Nadya Putri Saylendra2
1
Universitas Lampung, Lampung
2
Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang
adha_1979@yahoo.com

ABSTRAK
Konsep volunteerism atau voluntary activities mulai dikembangkan melalui program-program
setelah Perang Dunia II termasuk di Indonesia. Voluntary Activities di era Victoria berbeda
dengan implementasi pada era modern saat ini. Peran volunteer sangat dibutuhkan di dalam
event atau kegiatan yang ada di dalam masyarakat dalam kerangka gotong royong untuk
memperkuat keharmonisan sosial. Melibatkan volunteer di dalam event festival menjadi
aspek yang urgensi agar festival berjalan lancar dan memberikan ruang bagi kreatifitas, ideide, dan tempat untuk berinteraksi komunikasi bersama masyarakat luas. Penelitian
ethnografi dilakukan untuk mengeksplorasi keterlibatan young volunteer di dalam Festival
Krakatau XXVII, yang dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam
terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara muda (young
volunteer) yang terlibat langsung dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan praktis dan
mendapatkan manfaat yang bernilai positif bagi pengembangan pribadi dan masyarakat.
Sikap yang dimiliki volunteer menjadi modal di dalam berinteraksi bersama masyarakat dan
memperluas pengalaman serta mampu melibatkan diri pada kegiatan kesukarelaan yang dapat
dipilih sesuai dengan minat volunteer. Volunteer tidak hanya sebagai “money saver” (Purdey,
2017) melainkan memberikan dampak secara positif melalui kerja-kerja sosial yang
dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Bekerja dengan
ikhlas dan bertanggung jawab sesuai dengan peran atau tugas yang diberikan, merupakan
nilai jatidiri pribadi yang sangat mulia dari seorang volunteer.
Kata kunci: festival krakatau, kesukarelaan, volunteer, volunteerism, warga negara muda
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Studi Tentang Kompetensi Pedagogik Guru dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran ( RPP ) di Smp Pancasila 1 Wonogiri
Nur Hidayah 1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Nur_hidayah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan pada Kemampuan Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) yang dilakukan di SMP Pancasila 1 Wonogiri.
Tujuan dalam penelitian ini: 1) Mengetahui kemampuan pedagogik guru di SMP Pancasila 1
Wonogiri dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 2) mendeskripsikan kendala guru
PPKn SMP Pancasila 1 Wonogiri dalam penyusunan RPP, 3) mendeskripsikan kesesuaian komponen
RPP guru PPKn di SMP Pancasila 1 Wonogiri. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi, dengan
subyek penelitian sebanyak 1 orang guru PPKn. Objek dari penelitian ini adalah rencana pelaksanaan
pembelajaran yang telah dibuat guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan pedagogik
guru Pendidikan PPKn di SMP Pancasila 1 Wonogiri dalam menyusun rencana pembelajaran sudah
memuat komponen-komponen yang harus ada di dalam RPP. 2) kendala yang dihadapai guru dalam
penyusunan RPP adalah (a) penguasaan terhadap teknologi masih rendah sehingga kesulitan dalam
membuat RPP , (b) kebijakan penyusunan RPP yang selalu berubah-ubah membuat guru kesusahan
dalam menyusun RPP sehingga masih menggunakan RPP tahun kemarin (c) media pembelajaran
belum disesuaikan dengan karakteristik siswa. 3) secara keseluruhan RPP yang dibuat guru PPKn
sudah memuat komponen-komponen yang harus ada di dalam RPP. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa harus ada upaya dari guru PPKn SMP Pancasila 1 Wonogiri
untuk senantiasa menyesuaikan penyusunan RPP berdasarkan kurikulum terbaru dan peraturan
terbaru. Selain itu juga harus membuat RPP setiap tahunnya yang harus disesuaikan dengan karakter
peserta didik.
Kata kunci : kompetensi pedagogik, RPP
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STRATEGI GURU PKN DALAM MENENTUKAN METODE PEMBELAJARAN YANG
SESUAI DENGAN TUJUAN PEMBELAJARAN
Nur Nasichah Istiqomah
Program Studi PPKn FKIP UNS
nurnasichah_i@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru PKn dalam menentukan metode
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa guru PKn SMK N 1 Juwiring dalam merumuskan tujuan pembelajaran
di RPP ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain; perumusan tujuan
pembelajaran harus sesuai dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator pembelajaran.
Selain itu dalam perumusan tujuan pembelajaran guru seharusnya memperhatikan rumus ABCD agar
tujuan pembelajaran bersifat spesifik dan operasional. Selain itu, untuk mencapai KD 1.3 dan KD 2.3
guru belum mencantumkan indikator-indikator dan tujuan pembelajaran di dalamnya. Guru hanya
membuat indikator dari KD 3.3 dan KD 4.3 sehingga pemilihan metode pembelajaran yang tepat
untuk KD 1.3 dan KD 2.3 sekedar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan tidak terumuskan
secara spesifik. Sedangkan pemilihan metode pembelajaran untuk KD 3.3 dan KD 4.3 sudah sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Kata kunci : strategi, metode, pembelajaran, tujuan
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KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN
(Studi tentang Perencanaan Pembelajaran Di SMK BINAWIYATA Sragen)
Nurul Latifah
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret
K6415040
Latifnurul234@gmail.com

ABSTRAK
Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pendidikan, yang ikut berperan dalam
usaha pembentukan sumber daya manusia. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan mendiskripsikan Kompetensi Pedagogik Guru mata pelajaran PPKn di SMK Binawiyata
sragen khususnya dalam perencanaan pembelajaran PPKn. Subyek penelitian ini adalah guru
ppkn smk binawiyata Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Dokumentasi, Observasi dan wawancara langsung. Dokumen yang menjadi sumber data
adalah rancangan persiapan pembelajaran (rpp). Data dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa indikator
yang tidak sesuai dengan rumusan RPP kurikulum 2013, ada hambatan Kompetensi Guru
dalam membuat perencanaan pembelajaran PPKn di SMK Binawiyata sragen. Saran untuk
Guru & Sekolah, Pembuatan Indikator oleh Guru PPKn SMK Binawiyata masih kurang
sesuai dengan rumusan RPP Kurikulum 2013. Oleh karena itu, Guru PPkn sebaiknya
meningkatkan lagi dalam memahami pengembangan indikator yang tepat. Bagi Sekolah
Kompetensi Guru PPKn di SMK Binawiyata dalam pembuatan indikator masih terdapat
kekurangan. Oleh karena itu, pihak sekolah sebaiknya memberikan arahan kepada guru untuk
mengikuti pelatihan secara rutin.

Kata kunci : Kompetensi Pedagogik, perencanaan, dan Pembelajaran PPKn.
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PEMBENTUKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN ORGANISASI
PADA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
MARCHING BAND SEBELAS MARET SURAKARTA
DALAM MENINGKATKAN CIVIC RESPONSIBILITY MAHASISWA
Pujiyono
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
k6415042@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terkait dengan peran karakter
kepemimpinan yang ada di dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM) Marching Band Sebelas Maret
Surakarta kurangnya kepedulian dan kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan organisasinya untuk
dapat memberikan kontibusi yang penuh terhadap UKMnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk : 1)
Mengetahui pembentukan karakter kepemimpinan pada unit kegiatan mahasiswa (ukm) marching
band dalam meningkatkan civic responsibility mahasiswa. 2) Mengetahui kesadaran akan hak dan
kewajiban mahasiswa akan organisasinya melalui kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa subjek yaitu Ketua, Pengurus, MPA, DPA dan
Anggota UKM Marching band sebelas maret Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan Analisis data
menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Karakter kepemimpinan
organisasi pada unit kegiatan mahasiswa (ukm) marching band sebelas maret dalam meningkatkan
civic responsibility mahasiswa berjalan dengan baik didalam pembentukannya namun masih adanya
anggota yang belum memiliki civic responsibility terhadap organisasinya 2) karakter kepemimpinan
anggota unit kegiatan mahasiswa (ukm) marching band sebelas maret terutama Ketua, kepala bidang,
dan pelatih sangat berpengaruh dengan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan civic responsibility
mahasiswa.
Kata kunci : Karakter, Kepemimpinan, Marching Band Sebelas Maret, Civic Responsibility
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PERAN PKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEWARGANEGARAAN
MELALUI PENDEKATAN BERBASIS NILAI DI PERGURUAN TINGGI
Purnomo Cahyo Aji
Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
purnomocahyoaji@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan PKn dalam upaya pembentukan karakter
kewarganegaraan mahasiswa melalui proses pendekatan berbasis nilai pada pembelajaran mata kuliah
PKn dalam perguruan tinggi sehingga mewujudkan good citizen. PKn di perguruan tinggi adalah
bagaimana mendidik para mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa menjadi warga negara yang
baik yang dapat memahami tentang substansi nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian
yang
mantap, berpandangan
luas
dan
mampu
memiliki
sikap
demokratis
yang berkeadaban. Kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi
adalah agar mahasiswa kelak dapat menjadi ilmuwan atau profesional yang memiliki jiwa
nasionalisme dan patriotisme, menjadi warga negara yang berdaya saing, berdisiplin serta dapat
berpartisipasi aktif untuk membangun kehidupan berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif studi pustaka, dengan menggunakan sumber data
litelatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini yakni PKn sebagai
media pendidikan karakter bukan sekedar mengenalkan nilai-nilai kepada mahasiswa, tetapi juga
harus mampu menginternalisasi nilai-nilai berdasarkan pancasila yang berfungsi sebagai muatan hati
nurani sehingga mampu membangkitkan penghayatan dan pengamalannya sebagai warga negara, nilai
luhur inilah yang menjadi pondasi ketahanan mental dan moral manakala terjadi pertemuan antar nilai
yang berbenturan.
Kata Kunci: Karakter Kewarganegaraan, Nilai, PKn.
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PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN
MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP 1
PANCASILA WONOGIRI
Ragil Danu Saputro1
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta2
Ragildanu31@gmail.com3

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri,
hambatan penguatan karakter disiplin siswa di SMP 1 Pancasila Wonogiri dan menemukan Solusi
penguatan karakter disiplin di SMP 1 Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 1 Pancasila
Wonogiri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk menggali dan
memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi secara intensif dan mendalam sesuai dengan integrasi
pendidikan karakter pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PPKN
disekolah tersebut. Pada penelitian ini pengumpulan data melalui teknik observasi langsung pada
kegiatan pembelajaran, teknik wawancara pada guru dan siswa, serta melakukan teknik dokumentasi.
Hasil dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKN di SMP 1 Pancasila sudah dilakukan pengitegrasian
pendidikan karakter dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Saran meskipun
masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, selanjutnya hasil penelitian pembelajaran yang dilakukan
diharapkan guru mampu membantu dalam pengembangan karakter disiplin siswa.
Kata kunci : karakter, disiplin, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
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HUBUNGAN PENANAMAN KESADARAN MULTIKULTURAL DAN
PENGUATAN SIKAP NASIONALISME SISWA SMA NEGERI 1
SUMBERLAWANG TAHUN 2017
Mujiyono
Pasca Sarjana PPKN UNS
Hot.ono17@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menjelaskan tentang kesadaran multikultural pada siswa, 2
menjelaskan tentang sikap nasionalisme siswa, 3 Untuk menjelaskan tentang hubungan penanaman
kesadaran multikultural dan sikap nasionalisme melalui mata pelajaran PPKn. Penelitian dilakukan
dengan metode survey. Populasi penelitian yaitu siswa kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang tahun
pelajaran 2017/2018. Sampel peneltian diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel
penelitian yaitu kelas X.1 IPA dengan jumlah siswa sebanyak 36 siswa. Teknik analisis dilakukan
dengan teknik analisis korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran
multikultural siswa termasuk cukup. Sikap nasionalisme siswa termasuk masih kurang. Hasil analisis
korelasi diperoleh r hitung sebesar 0,546 dengan signfikansi sebesar 0,001. Penelitian menyimpulkan
bahwa ada hubungan yang signifikan kesadaran multikultural dengan sikap nasionalisme siswa kelas
X SMA Negeri 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2017/2018.
Kata kunci : Multikultural, Nasionalisme, PPKn
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Pendidikan Karakter Di Era Perkembangan
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)
Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Rini Triastuti
UNS, Surakarta
rinitrastuti@staff.uns.ac.id
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah menawarkan berbagai
kelebihan bagi penggunanya maka wajar bila semakin bertambah jumlah manusia yang
memanfaatnya. Bahkan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini selain kita hidup dalam dunia nyata
juga hidup dalam dunia maya. Karena kita selalu terhubung dalam jaringan internet setiap saat.
Sebagaimana dalam dunia nyata setiap masyarakat selalu membutuhkan norma yang digunakan dalam
mengatur pergaulan hidup bersama demikian pula dalam dunia maya juga menghendaki adanya
norma yang sama. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih terabaikan. Tulisan ini bermaksud
untuk menggambarkan tentang peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk
warga digital yang baik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang
digunakan adalah angket dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan memiliki peran dalam membentuk karakter warga negara secara umum dan
khususnya sebagai warga digital.

Kata kunci : Pendidikan, TIK, PPKn
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INOVASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN AKSIPOB
(ANTIKORUPSI POP UP BOOK) BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK ANAK KELAS V
SEKOLAH DASAR
Afrian Dwi Yunitasari1, Achmad Sidiq Asad2, Elly Nur Rahmawati3
1
Ilmu Sejarah, 2,3Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
afriandwiyunitasari@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui rancangan AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up
Book) sebagai media pembelajaran antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta. 2) Untuk
mengetahui nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN
1 Keputran, Yogyakarta melalui AKSIPOB (Antikorupsi Pop Up Book). Jenis penelitian ini
menggunakan metode penelitan dan pengembangan atau research and development(R&D). Model
pengembangan yang dijadikan dasar adalah model ADDIE. Adapun tahap-tahap dalam
pengembangan ini yaitu 1) Analysis, 2) Design, 3) Development, 4) Implementation, 5) Evaluation.
Namun dalam penelitian ini baru sampai tahap analysis dan rancangan design. Data yang diperoleh
berasal dari ahli materi, ahli media, Guru Kelas V (lima), dan siswa sebagai responden sebanyak 20
siswa. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik media
yang dikembangkan yaitu: 1) media dalam bentuk cetak yang terdiri sebuah media pembelajaran
AKSIPOB, 2) pokok materi yang disajikan yaitu Kompetensi Dasar 2.4 tentang Kejujuran, 3) dapat
digunakan sebagai media pembelajaran antikorupsi. Nilai-nilai yang muncul dalam pembelajaran
menggunakan media AKSIPOB adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras,
mandiri, adil, berani dan peduli yang merupakan sembilan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang
didapat dari makna filosofis kearifan lokal atau local wisdom yang terdapat pada ragam gerak Tari
Srimpi Padelori yang diajarkan di sanggar tari Pujokusuman Kraton Yogyakarta. Dengan demikian
dapat disimpulkan AKSIPOB untuk Pendidikan Anti Korupsi pada siswa kelas V (lima) SD ini layak
dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran.
Kata Kunci: AKSIPOB, Antikorupsi, Kearifan Lokal, Media Pembelajaran, Pop
Up Book

100

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu
Ria Putri Marjanah1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email:ria_marjanah@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan penyusunan RPP guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMK Muhamaddiyah Delanggu , (2) mendeskripsikan kendala guru Pendidikan
Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah Delanggu dalam penyusunan RPP beserta upayanya, dan (3)
mendeskripsikan kesesuaian komponen RPP
guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK
Muhammadiyah Delanggu.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Muhamamadiyah Delanggu Klaten yang terdiri
dari 2 guru Pendidikan Kewarganegaraan. Objek penelitian ini adalah rencana pelaksanaan
pembelajaran yang telah dibuat guru. Data diperoleh melalui wawancara, angket terbuka, dan
dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi data. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis data
kemudian disimpulkan sesuai permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK
Muhammadiyah Delanggu tidak melaksanakan penyusunan RPP secara berkala pada setiap awal
semester (2) terdapat kendala guru dalam penyusunan RPP oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan
SMK Muhammadiyah Delanggu ;dan (3) RPP yang dibuat guru guru Pendidikan Kewarganegaraan
SMK Muhammadiyah Delanggu belum semua sesuai dengan ketentuan rumusan komponen RPP.
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, RPP
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STUDI TENTANG MATERI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
Rian Santoso1
1

Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta
riansantososapatan1997@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami hakikat keterampilan berpikir kritis; (2)
memahami hakikat materi pembelajaran yang baik; dan (3) memahami hubungan antara materi
pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa
hasil-hasil penelitian dan buku-buku teks dan literatur-literatur lain yang relevan. Teknik
pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi. Prosedur penelitian melalui langkahlangkah yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan
laporan penelitian.
Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu para peserta didik mampu berpikir kritis
dan kreatif serta menemukan solusi “win-win” atas permasalahan-permasalahan sehari-hari melalui
materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Kata kunci:
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STRATEGI PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENGEMIS,
GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) OLEH DINAS SOSIAL KOTA
SURAKARTA
Rinanda Yesi Argasari
Universitas Sebeleas Maret, Surakarta
Rinandayesi97@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui strategi pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial
bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, (2)
untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghamat Dinas Sosial dalam memberikan
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) di
Kota Surakarta. Penelitian ini di lakukan pada Dinas Sosial Kota Surakarta menggunakan metode
penelitian diskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder,
diperoleh dari pegawai dan data dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik wawancara, observasi, dokumen dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil analisis kemudian disimpulkan
sesuai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) strategi pemenuhan
hak atas kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT) oleh Dinas
Sosial Kota Surakarta sudah cukup baik. Terdapat empat macam kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dimana dalam pemenuhan hak
atas masing-masing kesejahteraan sosial bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar ( PGOT)
tersebut, dinas sosial telah membentuk tim dan menjalin kerjasama dengan Satpol PP, Polresta, RSJD
Kota Surakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, LK3 (Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga),
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Griya PMI Peduli dan dari Dinas Sosial Kota
Surakarta itu sendiri. (2) faktor pendorong pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi PGOT
adalah untuk menciptakan kondisi yang baik dan teratur. Faktor penghambat nya adalah dari sarana
dan prasarana, modal atau dana serta latar belakang pendidikan. Saran yang diberikan peneliti adalah
di harapkan pemerintah dapat memberikan bantuan pengadaan rumah singgah bagi PGOT dan
memberikan bantuan alokasi dana yang cukup untuk memaksimalkan usaha pemenuhan hak atas
kesejahteraan sosial bagi PGOT.
Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, PGOT, Dinas Sosial
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ABSTRAK
Salah satu hal penting dalam menunjang hasil belajar yang hendak dicapai yaitu dengan penerapan
suatu model pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk dapat menguasai berbagai
model pembelajaran umtuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan suasana
pembelajaran yang inovatif, efektif serta menyenangkan. Salah satunya adalah model pembelajaran
CTL (Contextual Teaching Learning). Contextual Teaching Learning adalah strategi pembelajaran
yang mengutamakan peran siswa secara penuh dalam suatu proses pembelajaran agar nantinya siswa
mampu mengaitkan dan menerapkan materi yang diperoleh selama proses pembelajaran dengan apa
yang mereka alami dalam kehidupan nyata setiap harinya. Pengumpulkan data dan fakta penunjang
guna memperjelas pembahasan mengenai implementasi model CTL (Contextual Teaching Learning)
terhadap hasil belajar diperoleh dari sumber data sekunder melalui metode studi pustaka. Disamping
kelebihan-kelebihan model CTL yang baik diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru juga
memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu pembelajaran. CTL menuntut guru
untuk memaksimalkan segala kompetensi dan keterampilan mengajar dengan memperhatikan kondisi
nyata yang ada pada siswa, sehingga mampu mendorong minat dan motivasi belajar siswa menjadi
aktif serta kreatif yang terwujud dalam hasil belajar maksimal.
Kata kunci : Hasil Belajar, CTL (Contextual Teaching Learning)
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ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENURUT KTSP 2006 KELAS IX SMP
PANCASILA 1 WONOGIRI TAHUN 2016/2017

Rizki Wahyu Lestari
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret , Surakarta
rizkiwahyulestari@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kemampuan guru dalam menyusun RPP mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1 Wonogiri tahun 2016/2017
menurut implementasi pembelajaran kurikulum KTSP 2006, (2) Mendiskripsikan kesalahan yang
ditemukan dalam RPP mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX SMP Pancasila 1
Wonogiri tahun 2016/2017 dengan ketentuan rumusan komponen RPP. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif..Subjek penelitian ini ialah guru mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di SMP Pancasila 1 Wonogiri yang terdiri dari 1 guru Pendidikan
Kewarganegaraan yaitu Ibu Drs. Anna Endang S. Objek penelitian ini ialah rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh guru . Data diperoleh melalui wawancara , observasi
,dokumentasi , lembar penilaian RPP. memperoleh Kebenaran atau kesahihan data dengan
menggunakan triangulasi data yang lalu peneliti menganalisis dengan teknik analisis data kualitatif
dan disimpulkan . .Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa (1) Berdasarkan analisis lembar
penilaian RPP , subjek peneilitian ini ialah guru kelas IX di SMP Pancasila 1 Wonogiri yaitu Ibu Drs.
Anna Endang S . Analisis hasil penilaian terhadap RPP memperoleh skor 38 dari 68 skor maksimum ,
dan mendapat nilai 55,88 (2) RPP yang dibuat mengandung kesalahan dan ketidaksesuaian dengan
ketentuan rumusan komponen RPP.
Kata kunci : RPP , Pendidikan Kewarganegaraan , KTSP 2006.
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Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Penyusunan Instrumen Penilaian Afektif
Pada Mata Pelajaran PKn di SMK N 1 Juwiring
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ABSTRAK
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang disusun untuk menilai
sikap peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian sikap merupakan bagian
dari pembelajaran yang berguna sebagai proses untuk mengetahui pemahaman dan kemajuan sikap
peserta didik secara individual. Jadi penilaian sikap siswa sangatlah penting. Sehingga instrumen yang
dipilih guru harus dapat mengukur capaian sikap yang diinginkan. Guru harus menguasai kompetensi
pedagogik, di mana di dalamnya juga terdapat kompetensi untuk melakukan penilaian. Namun dalam
kenyataannya, instrumen yang digunakan guru dalam menilai sikap siswa belum sesuai dengan kaidah
penilaian yang telah ditentukan, hal itu dapat dilihat dari penyusunan instrumen penilaian yang di
susun oleh Guru Mata Pelajaran PKn di SMKN 1 Juwiring. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
deskriptif yang menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penilaian afektif yang dilakukan oleh guru di SMK N 1 Juwiring, mengetahui

penilaian afektif pada mata pelajaran PKn oleh guru pada aspek afektif sudah sesuai
dengan alat penilaian untuk mengukur sikap siswa sesuai kurikulum 2013 dan mengetahui
penerapan kompetensi pedagogik dalam penyususan instrumen penilaian sikap.
Kesimpulannya Guru PKn SMKN 1 Juwiring belum sesuai kaidah penilaian sikap dalam menyusun
instrumen penilaian safektif siswa. Padahal penilaian penting untuk proses evaluasi pembelajaran.
Jika guru tidak melakukan penilaian afektif dengan baik maka akan kesulitan dalam mengukur apakah
sudah tercapai tujuan dari suatu indikator pada pembelajaran.
Kata kunci: kompetensi pedagogik, evalusasi, penilaian, sikap spiritual, sikap sosial

106

STRATEGI GURU DALAM MERUMUSKAN TUJUAN PEMBELAJARAN MATA
PELAJARAN PKN DALAM RPP SMK BINAWIYATA SRAGEN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kesesuian tujuan pembelajaram dalam RPP
Mata Pelajaran PKn di SMK Binawiyata Sragen terhadap Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dan rumus ABCD; (2) Hambatan yang dihadapi
guru serta solusinya dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PKn di
SMK Binawiyata Sragen. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan data
yang diperoleh menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis data kemudian disimpulkan
sesuai perumusan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian adalah SMK Binawiyata Sragen.
Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, analisis dokumen,dan studi pustaka. Hasil
penelitian disimpulkan bahwa: (1) Kesesuaian Perumusan Tujuan Pembelajaran masih terdapat
tujuan yang belum sesuai dengan dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah didalamnya diatur tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan
KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kesesuaian rumus ABCD;(2) Hambatan guru dalam
merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PKn di SMK Binawiyata Sragen
adalah guru masih kesulitan dalam pembuatan RPP, guru hanya mengandalkan copy paste dari RPP
MGMP dengan sedikit penyesuaian dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga guru kurang
memahami pentingnya komponen-kompenen dari RPP tersebut utamanya belum terdapatnya
komponen tujuan pembelajaran dalam RPP.
Kata Kunci : Tujuan, Pembelajaran,.

STUDI TENTANG PEMILIHAN SUMBER BELAJAR GURU DALAM MENUNJANG
KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PPKN DI SMK
MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO
Oleh :
Fajar Nur Khasanah
Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta angkatan 2015
Email: fajarkhasanah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
1
2

Mahasiswa Program Studi PPKn UNS Tahun 2015
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

107

Penelitian bertujuan ini untuk mengetahui (1) Kriteria pemilihan sumber belajar yang baik dalam
pembelajaran PPKn (2) Pemilihan sumber belajar yang dipakai dalam mata pelajaran PPKn kelas
X Semester II SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo (3) permasalahan dan solusi masalah kurangnya
sumber belajar yang dipakai guru PPKn di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif . Sumber data yang diperoleh dari informan , tempat, peristiwa dan dokumen.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian
adalah dengan wawancara,analisis dokumen,dan studi pustaka . Hasil penelitian adalah (1)
Kriteria pemilihan sumber belajar yang baik dalam pembelajaran PPKn (2) sumber belajar yang
dipilih guru PPKn SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo kurang bervariasi dimana guru hanya
menggunakan buku peserta didik (buku siswa) dan buku guru untuk sumber buku sedangkan
sumber lain yang dipilih yaitu internet dengan google.com. (3) Adanya permasalahan kurang
memadainya Sumber belajar yang bervariasi menciptakan pembelajaran PPKn terkesan terbatas
sehingga siswa harus menemukan jalan keluar dengan membeli, meminjam buku atau mencari
referensi di internet untuk mendapatkan pengetahuan yang luas . Solusi yang dilakukan guru
untuk mengatasi permasalahan sumber belajar dalam proses pembelajaran PPKn kelas X semester
II SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah guru menggunakan lebih dari sumber belajar ,
menambah buku koleksi perpustakaaan khususnya dengan mata pelajaran PPKn dan mencari
informasi di Internet atau pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran yang bersifat
elektronik.
Kata kunci: Pemilihan , Sumber belajar, Pembelajaran PPKn
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PARTISIPASI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS
(Studi pada Pengawas TPS Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
tahun 2018)
Anggi Agustin1
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
anggi.agustin@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Pelaksanaan demokrasi dapat dikenal dengan mudah sebagai salah satu keterlibatan warga negara
dalam menentukan pemimpin mereka melalui sebuah prosedur pemilihan umum. Namun, pelaksanaan
pemilihan umum tanpa adanya pengawasan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dapat
mewujudkan pemilihan umum yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu yakni langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran Pengawas Tempat
Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar, (2)
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang
terkait dengan partisipasi pengawas TPS, serta observasi langsung. Analisis data menggunakan
analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan partisipasi pengawas tempat
pemungutan suara (PTPS) dalam mewujudkan pemilu kepala daerah yang demokratis serta faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Hasil penelitian yakni (1) peran PTPS sudah
cukup baik, hal ini dapat terlihat dari setiap tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari pengawasan
kegiatan di masa tenang, pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan
pemungutan suara, pengawasan pelaksanaan penghitungan suara, dan pengawasan ketidaksesuaian
perhitungan suara tidak terdapat kendala yang berarti, (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kinerja PTPS adalah faktor sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Peran PTPS sudah
cukup baik namun harus lebih ditingkatkan kembali dalam mengawal agenda pemilihan umum
selanjutnya yakni pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden di tahun 2019.
Kata kunci : demokrasi, pengawas, pemilu, pilkada
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PARTISIPASI WARGA DALAM FORUM MUSYWARAH DESA SEBAGAI BAGIAN DARI
DEMOKRASI
Muhammad Yogi Guntoro
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ABSTRAK
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong
pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Musdes adalah forum tertinggi di desa yang
memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal
terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Partisipasi
masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan Salah satu
ketercapaian dari demokrasi deliberatif adalah adanya partisipasi yang dilakukan oleh warga negara,
partisipasi juga dapat menjadi acuan seberapa baik pemerintahan suatu negara (good govermence) hal
ini seperti yang di kemukakan oleh United Nation Development Bank (UNDB). Musyawarah desa
sangat erat kaitannya dengan implementasi demokrasi deliberatif karena Dalam demokrasi deliberatif,
negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup
yang nyaman (splendid isolation)Musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi interaktif karena
masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana
kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan
metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang
terstruktur. Adapun pemerintah desa melakukan peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan
melakukan motivasi, koordinasi dan komunikasi dan melakukan tugas pengawasan.

Kata kunci : Partisipasi, Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FESTIVAL BUDAYA SEBAGAI BENTUK
PENGUATAN NILAI-NILAI BUDAYA DI KOTA SOLO

Erna Gesti Fadrusiana
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam festival budaya sebagai
bentuk penguatan nilai-nilai budaya di Kota Solo. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025, Pemerintah Kota
Solo serius dalam melaksanakan program city branding yaitu mewujudkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi pembangunan jangka panjang 2005-2025. Jenis
penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan festival budaya seperti Solo
Batik Carnival, Solo Menari 24 Jam, dan Grebeg Sudiro merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta
dalam rangka menguatkan nilai-nilai budaya dan juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk
mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta melakukan perubahan demi
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, festival budaya, penguatan nilai-nilai budaya
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STRATEGI PEMBELAJARAN INQURY PADA MATERI WAWASAN NUSANTARA GUNA
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR PPKn SISWA KELAS X SMK PANCASILA 1
WONOGIRI
Herawang Dwi Siswantoko
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ABSTRAK
ABSTRAK. Tujuan utama pembelajaran PPKn adalah menjadikan siswa menjadi warga negara yang
baik. Salah satu wujud warga negara yang baik adalah bila terjadi keseimbangan antara pemenuhan
hak dan kewajiban. dan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban sebagai warga negara adalah dengan
adanya pandangan dalam setiap diri yang berwawasan nusantara guna menjaga persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud kepedulian untuk meningkatkan wawasan
nusantara pada diri siswa adalah dengan mengimplementasi materi wawasan nusantara dalam Standar
Kompetensi mata pelajaran PPKn. Amanat yang tertuang dalam Standar Kompetensi mata pelajaran
PPKn KD.7 SMA kelas X tentang upaya meningkatkan Wawasan Nusantara guna menjaga persatuan
dan kesatuan NKRI, maka diperlukan strategi pembelajaran yang dapat mejadikan siswa aktif dalam
proses pembelajaran sehingga mampu menganalisis masalah berserta pemecahanya serta
mengimplementasikan secara nyata dalam kehidupan pribbadi, masyarakat juga bangsa dan Negara.
Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang mampu menjadikan siswa paham apa
yang didapatkan setelah belajar. Strategi ini dibiasakan untuk membentuk kemampuan siswa dalam
menganalisi masalah beserta penyelesainya sehingga diharapkan dapat membentuk pemahaman baik
sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa yang produktif, analitis dan kritis. Penelitian ini dibuat
dengan menggunakan metode observasi di SMK Pancasila 1 Wonogiri dan studi pustaka dengan
menggumpulkan informasi dan data melalui berbagai macam bantuan material yang ada baik
dokumen, buku, catatan, dll. Hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu diharapkan menjadi
referensi bagi kalangan pendidik dalam menerapkan strategi belajar yang efektif berkaiatan dengan isi
dan tujuan materi tersebut, yaitu membentuk siswa yang mampu berpikir secara produktif, kritis dan
anlitis terkait materi wawasan nusantara beserta segala masalah yang terjadi di masyarakat terkait
wawasan nusantara sehingga dapat meningkatkan kecintaan siswa terhadap NKRI yang berwawasan
nusantara.
Kata Kunci ; Strategi belajar, Inqury, PPKn, Wawasan Nusantara.
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SMP NEGERI 8 SURAKARTA
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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1) Untuk mengetahui cara guru SMP Negeri 8 Surakarta
dalam merumuskan tujuan pembelajaran di RPP 2) Untuk mengetahui kendala guru dalam
merumuskan tujuan pembelajaran di RPP . Penelitian ini dilaksanakan di Jalan HOS Cokroaminoto
Nomor 15, tepatnya di SMP Negeri 8 Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada Senin tanggal 14 Mei
2018 kepada salah satu guru di SMP Negeri 8 Surakarta. Penelitian ini dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu berupa data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari RPP SMP Negeri 8 Surakarta, sedangkan
data sekunder diperoleh dari wawancara terhadap salah satu guru PPKN di SMP Negeri 8 Surakarta.
Teknik penelitian ini meliputi tenik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi
(pengamatan), wawancara terhadap narasumber dan dokumentasi. Hasil yang dicapai dari penelitian
ini yaitu 1) Perumusan tujuan pembelajaran yang tercantum di RPP/ Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, belum diterapkan sesuai teori tujuan pembelajaran yang ada 2) Kendala yang dihadapi
guru PPkn dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah a) belum mencantumkan tujuan
pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD b) Perumusan tujuan pembelajaran hanya copy
paste dengan RPP dari MGMP. c) Pengerahuan yang diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan tidak
diterapkan dalam membuat RPP khususnya pada tujuan pembelajarannya. d) tidak ada landasan
seperti buku atau teori yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, e) Kompetensi
profesional dan kompetensi pedagogik belum diterapkan sepenuhnya dalam merancang penyusunan
RPP.
Kata kunci: kendala guru, tujuan pembelajaran, RPP.
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STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN
dalam MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SISWA
UNTUK MENGEMUKAKAN PENDAPAT”
(Studi di SMA Muh 3 Surakarta)
Fatonah
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
fatonah@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui faktor penyebab siswa SMA Muh 3 Surakarta
kurang aktif mengemukakan pendapat, 2) Mengetahui strategi pembelajaran guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk
mengemukakan pendapat, 3) Mengetahui efektivitas pembelajaran guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan,dan dokumen.Teknik pengumpulan data dengan
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini antara lain terdapat faktor internal
dan faktor eksternal yang mempengaruhi siswa dalam mengemukakan pendapat. Faktor internal
antara lain adanya perasaan takut dari diri siswa sedangkan faktor eksternal antara lain respon teman
sekitar yang sering mencemooh, lingkungan belajar yang tidak kondusif, guru kurang mampu
memanfaatkan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi membosankan, kurangnya
komunikasi atau kedekatan antara siswa dan guru. Strategi pembelajaran yang harus dikembangkan
yaitu strategi yang mampu memusatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu contoh
strategi yang dikembangkan antara lain diskusi brand stroming, presentasi, demonstrasi, ceramah
bervariasi, tanya jawab.
Kata kunci : Strategi pembelajaran, Efektifitas pembelajaran, Kemampuan mengemukakan pendapat
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MODEL PEMBELAJARAN STUDI KASUS UNTUK MENINGKATKAN
PENGETAHUAN SISWA DAN RESPON SISWA
Fiqy Zulfikar1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Fiqyzulfikar17@gmail.com
ABSTRAK
Paper ini membahas tentang solusi guru untuk memberikan model pembelajaran agar peserta
didik mudah menerima pelajaran dengan materi pelajaran, dengan menggunakan satu model
pembelajaran diharapkan model pembeljaran dapat digunakan kesemua materi pembelajaran.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1)Model pembelajaran studi kasus serta kelebihan
dan kekurangannya(2) manfaat model pembelajaran studi kasus untuk meningkatkan
pengetahuan siswa dan respon siswa
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah dari study pustaka. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah
dengan analisis dokumen
Hasil Penelitian adalah (1) Model pembelajaran studi kasus model pembelajaran
berkelompok yang mengharuskan siswa berperan lebih aktif dalam pembelajaran dan
mempermudah siswa memahami pendapat dari anggota kelompok tersebut dan
mengoptimalkan materi materi pembelajaran yang dipahami oleh siswa siswa tersebut secara
kreatif.(2)Manfatat model pembelajaran studi kasus selain berperan aktif dalam
pembelajaran,model ini juga meningkatkan rasa kepudulian terhadap anggota kelompok dan
menghargai argumentasi dari anggota lainnya serta meningkatkan pengetahuan dan respon
siswa.
Kata kunci:studi kasus,pengetahuan,respon.
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PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET DALAM
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN PPKN DI
SMK NEGERI 2 KARANGANYAR
Oleh:
Friska Nurhasanah1

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UNS
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta
Email : friska@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet
dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PPKn di SMKN 2 Karanganyar, 2)
mendeskripsikan dampak pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2
Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2 Karanganyar
masih belum maksimal, dilihat dari kemampuan guru masih rendah dalam memanfaatkan media
internet, 2) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet di SMKN 2 Karanganyar berdampak
positif berdasarkan cara belajar, merekam ide-ide dasar dan mengembangkan ke dalam bahasa mereka
sendiri, siswa memperoleh informasi lebih luas, dan terpenting berpengaruh terhadap keberanian
siswa tampil di depan kelas. Berdampak negatif, diantaranya perilaku belajar siswa menjadi malas
dalam membuka buku pegangan, iklan yang muncul, dan informasi yang tidak jelas sumbernya.
Kata Kunci : Media Pembelajaran berbasis Internet, Keaktifan Siswa, Dampak
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PERAN MATA PELAJARAN PPKN DALAM MENGHADAPI FENOMENA
REVOLUSI INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU ANCAMAN TERHADAP
KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI
Friskal Oktiansyah1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
friskalokt@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelisik lebih dalam seberapa besar peran mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terdapat pada materi
pembelajarannya dalam menghadapi revolusi informasi yang saat ini secara tidak langsung sedang
menyerang kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya sebagai suatu ancaman terhadap
kedaulatan dan keutuhan NKRI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi
literatur yang berkaitan dengan konten atau isi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) itu sendiri dan mengenai revolusi informasi. Hasil yang dicapai setelah
melakukan penelitian ini adalah: (1) Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) yang terdapat dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 menunjukkan
adanya materi mengenai sikap – sikap tentang pentingnya integrasi nasional sebagai penggerak
persatuan NKRI (2) Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) juga didalamnya terdapat materi bagaimana seorang warga negara memiliki strategi guna
menghadapi dan menyelesaikan ancaman dalam Bhinneka Tunggl Ika salah satunya terhadap
fenomena revolusi informasi sebagai salah satu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI
dengan berdasar pada Pancasila.
Kata kunci : PPKn, Revolusi, Informasi

1

Mahasiswa program studi PPKn FKIP UNS tahun 2015

118

PEREMPUAN DAN GERAKAN LINGKUNGAN :
PENGALAMAN PEREMPUAN MASYARAKAT ADAT MENJAGA ALAM
Triyanto1, Rima Vien Permata Hartanto2
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 571261
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 571262
try@staff.uns.ac.id1
rimahartanto@yahoo.com2

ABSTRACT

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang saling berkaitan. Pengalaman dan pengetahuan
perempuan dalam mengelola sumber daya alam saangatlah kaya namun sering dinafikan bahkan tidak
pernah dianggap menjadi permasalahan yang serius oleh negara. Penghancuran lingkungan yang
mengakibatkan pencemaran air, udara, tanah, sangat mempengaruhi kehidupan perempuan.
Terpinggirkan dan hilangnya kontrol perempuan dari sumber kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, dari
sumber mata pencaharian, gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, kemudian berujung
pada menguatnya ketidakadilan bagi perempuan. Tulisan ini menguraikan berbagai pengalaman
perempuan adat dalam melakukan gerakan lingkungan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan
lingkungan yang dialami oleh perempuan adat.

Kata kunci : Gerakan Lingkungan, Perempuan Adat
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Abstrak
Kendala Guru Dalam Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi Kajian
Ketahanan Nasional Pada Pembelajaran PPKn Sekolah Menengah Kejuruan 1
Sri Haryati, Wijianto2
Tujuan penelitian adalah memetakan kendala-kendala guru dalam mengembangkan
indikator pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional pada pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Surakarta. Metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data dengan
tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala guru dalam mengembangkan indikator
pencapaian kompetensi kajian ketahanan nasional adalah pemetaaan jenjang kognitif yang
tidak tepat menyangkut hasil belajar yang akan dicapai, penyesuaian dengan karakteristik
peserta didik yang belum bisa diakomodir dalam indikator pencapaian kompetensi, kesulitan
dalam menentukan keluasan dan kedalaman indikator pencapaian kompetensi terkait materi
yang akan dikembangkan.
Kata-kata kunci: indikator, pendidikan kewarganegaraan, ketahanan nasional
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MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
MELALUI SISTEM BELAJARN JARAK JAUH (SBJJ),

SARDJIJO
Prodi PKn FKIP- UT, Jakarta
sarjiyo@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK
Seperti halnya perguruan tinggi tatap muka, Universitas Terbuka dengan Pendidikan Jarak Jauhnya
juga menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan
khususnya bagi para guru SLTP dan SLTA. Penyelenggaraan pembelajaran di UT melalui system
Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Karakteristik SBJJ adalah tidak berjumpanya secara langsung antara Dosen
dan Mahasiswa, pertemuan mereka difasilitasi sebuah media teknologi yakni media cetak berupa
Buku Materi Pokok atau Modul dan media non cetak berupa audio/video, computer/internet, siaran
radio, dan televisi. UT merupakan Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ), makna terbuka dari
Universitas Terbuka adalah tidak ada batasan : usia mahasiswa, tahun ijasah, masa belajar, waktu
registrasi dan frekuensi mengikuti ujian, batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT
harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SLTA sederajat). UT juga menerapkan
system kredit semester untuk menetapkan beban studi mahasiswa, artinya beban studi yang harus
diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu program studi diukur dengan satuan kredit semester (sks)
sehingga setiap matakuliah diberi bobot antara 2- 4 sks. Jika satu sks dalam perguruan tinggi tatap
muka aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran satu jam perkuliahan di kelas per minggu dan satu jam
untuk praktik, praktikum, atau belajar dirumah sehingga dalam satu semester mahasiswa harus
mengalokasikan waktu belajar 32 jam, dalam PTJJ satu sks mahasiswa harus mengalokasikan waktu 2
jam perminggu per sks, hanya saja kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan secara mandiri (belajar
sendiri, belajar berkelompok atau tutorial). Model Pembelajaran PPKN pada prodi PKn UT dilakukan
melalui Tutorial Tatap Muka dan Tutorial Online. Tujuan penyusunan makalah ini untuk
memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan kewarganegaraan melalui system
pembelajaran jarak jauh.

Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, system belajar jarak jauh
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Menelisik Penerapan Pendidikan Progresif (Studi Kasus Di Sekolah Alam Bengawan
Solo)
Oleh:
Dewi Gunawati1
1

Pancasila and Civic Education (PPKn) Study Program, Teacher Training and EducationFaculty, SebelasMaret University,
Jl.Ir.Sutami No.46 A Surakarta
*Corresponding Author Email:*dewigunawatiuns@yahoo.co.id / dewigunawati@staff.uns.ac.id

Abstrak

Latar belakang penelitian :1). Konten pembelajaran yang rampat substansi namun kurang
mendukung penyelesaian masalah sosial. Metode pembelajaran yang kurang aplikatif, kurang
mampu menyentuh nurani peserta didik untuk menggugah empatinya terhadap isu-isu aktual.
Faktor-faktor tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ”link” and ”match”
antara konsep dan praktik penerapan pembelajaran di sekolah-sekolah formal. Salah satu
faktor penyebab krisis moral adalah gagalnya sistem pendidikan dalam mencetak peserta
didik yang berkarakter luhur. Tujuan penelitian ini mengkaji implementasi pembelajaran
yang dilaksanakan di Sekolah Alam Bengawan Solo. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah
implementasi pmebelajaran
di Sekolah Alam Bengawan solo?
Desain penelitian:
Pendekatan kualitatif, paradigma konstrukstivisme, Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan
evaluatif . Lokasi penelitian di Sekolah Alam Bengawan Solo ,Sukoharjo. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang
meliputi: Penanggung jawab sekolah alam, Kepala Sekolah, guru dan murid di Sekolah alam
Bengawan Solo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Pembelajaran yang diterapkan di SD
Bengawan Solo merupakan representasi pendidikan progresif alan John Dewey yang
bertujuan pada pembelajaran demokratis yang ditunjang oleh metode pembelajaran yang
sesuai dengan basic need peserta didik, sesuai dengan jenis dan materi pembelajaran,
terdapat kontinuitas,simultansi,integrasi dan interaksi pengalaman belajar serta didukung
oleh relasi sosial sehingga akan mampu melipatgandakan daya kritis peserta didik.
Kata Kunci: Menelisik, Penerapan , Progresif, Sekolah Bengawan Solo
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PENANAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA GENERASI MUDA DALAM KONTEKS
KEMASYARAKATAN : TINJAUAN PADA KOMUNITAS GRIYA SCHIZOFREN SOLO

Hani’atul Hidayah
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
haniatulhidayah08@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai-nilai demokrasi pada generasi
muda melalui Komunitas Griya Schizofren Solo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan strategi studi kasus dan sumber data penelitian berasal dari sumber bahan cetak
(kepustakaan) dan sumber narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman nilai
demokrasi melalui Komunitas Griya Schizofren dilakukan melalui pembiasaan dalam setiap
kegiatannya. Nilai-nilai demokrasi yang tertanam meliputi toleransi, kebebasan mengemukakan
pendapat, menghormati perbedaan pendapat, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya
diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai dan kebersamaan. Nilai demokrai
sangat penting dalam menumbuhkan kultur demokrasi, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat bagi
setiap warga negara untuk selalu menanamkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Griya Schizofren, Pkn Kemasyarakatan, Nilai Demokrasi, Generasi Muda
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PENGUATAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP MELALUI PELAKSANAAN
PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
Ikrimah Saputra
1

PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Ikrimahsaputra96@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam upaya penguatan ecological citizenship. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi dokumen yakni buku
pedoman pelaksanaan program KOTAKU dan juga dokumen tentang pelaksanaan program KOTAKU
di berbagai daerah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa program KOTAKU mampu menjadi
penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan berbagai
materi, kegiatan, dan strategi operasional dalam program KOTAKU mendukung dan sejalan dengan
tahapan-tahapan dalam penguatan ecological citizenship yakni environmental knowledge,
environmental skill, environmental attitudes, dan environmental participation. Berdasarkan hasil
penelitian ini penulis menyarankan agar pelaksanaan program KOTAKU dan program sejenis tidak
menggunakan pendekatan top-down, melainkan menggunakan pendekatan kolaboratif yang akan
menumbuhkan sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga memungkinkan
masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.
Kata kunci : Program KOTAKU, partisipasi masyarakat, ecological citizenship
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PERAN STRATEGI PEREMPUAN DALAM INTERNALISASI
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI GERAKAN
SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI (SPAK)
1

2

Laili Mufatakhah
PPKN Pasca sarjana UNS, Surakarta
3
lailimufatakhah@gmail.com

ABSTRAK
Indonesia adalah salah stau negara yang menempati posisi sebagai negara terkorup di dunia. Korupsi
yang terjadi membawa berbagai dampak di berbagai bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial. Secara
khusus dampak tersebut juga dirasakan oleh kaum perempuan sebagai kaum yang termarginalkan
dalam ranah politik dan publik. Pemberdayaan perempuan melalui gerakan SPAK yang menempatkan
perempuan sebagai aktor utama pemberantasan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai korupsi adalah
bentuk penggunaan gender sebagai upaya pencegahan korupsi. Alasan utama perempuan sebagai

aktor utama dalam penanaman nilai anti korupsi adalah perempuan sebagai peranan kunci
dalam membentuk sistem nilai anti korupsi dari setiap lini masyarakat, khususnya melalui
lingkungan keluarga. Kontribusi perempuan dalam hal ini adalah sebagai upaya untuk
memperkuat nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial perempuan terhadap berbagai
perkembangan masalah-masalah sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif dengan penggunaan dan analisis data melalui studi pustaka. Hasilnya bahwa perempuan
memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi baik dalam lingkungan
masyarakat, keluarga maupun lingkungan kerja baik dilakukan dengan partisipasi aktif maupun aktual
dalam ranah pendidikan formal maupun informal.
Kata Kunci:Perempuan,SPAK, Nilai anti korupsi.
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL DALAM RANGKA
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DIFABEL DI BIDANG FASILITAS
PUBLIK
Herlina Ayu Setyowati
PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
herlinaayusetyowati@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk: 1.)Mengetahui keberhasilan atau
kegagalan dari implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan
Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional bidang fasilitas publik bagi penyandang
difabel, 2.)Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam
meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota Surakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Hal ini terlihat
dari faktor kejelasan implementor, Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan
kebijakan, Kecukupan input kebijakan, Perumusan kebijakan, serta Kondisi lingkungan.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi
difabel adalah dengan membuat regulasi tentang kesetaraan difabel, bekerjasama dengan
LSM, membentuk TAD, TKSK, forum diskusi difabel, dan menyelenggarakan UPSK. Saran
dari peneliti yaitu peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan tersebut perlu
dimaksimalkan agar implementasi program kebijakan dapat sepenuhnya berjalan dengan
baik.
Kata kunci : Peraturan Daerah, Hak Konstitusional, Difabel.
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IMPLEMENTASI RPP KURIKULUM 2013 DALAM MERUMUSKAN SERTA
MENYUSUN INDIKATOR PADA MATA PELAJARAN PPKN DI SMK NEGERI 2
KARANGANYAR
HERNADA AYU WIDARUKMI1
hrnadayw@student.uns.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi RPP Kurikulum 2013 di SMK
Negeri 2 Karanganyar, dan untuk mengetahui perumusan serta penyusunan indikator di dalam RPP
Kurikulum 2013 di SMK Negeri 2 Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Sumber data diperoleh dari analisis dokumen dan angket. Berdasarkan hasil penelitian,
maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada KD tersebut kurang lengkap dan
tidak sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, 2) Kompetensi pedagogik yang dimiliki Guru Mata
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum optimal terutama dalam hal
merumuskan indikator. Dari permasalahan tersebut, penulis memberikan saran agar Guru PPKn dapat
memperbaiki dan dapat menyusun serta merumuskan indikator dalam RPP K13 sesuai ketentuan yang
berlaku.

Kata kunci : kompetensi pedagogik, PPKn, indikator
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IMPLEMENTASI NILAI KEPEDULIAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP DI KALANGAN KOMUNITAS PECINTA
ALAM
Ika Murwaningsih1
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : Ika_murwaningsih19@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Kepedulian komunitas pencinta alam terhadap lingkungan untuk menjaga terciptanya kelestarian
lingkungan harus selalu diupayakan. Artikel ini akan membahas mengenai penerapan nilai kepedulian
lingkungan oleh komunitas pecinta alam sebagai proses mewujudkan Ecological Citizenship.
Ecological citizenship pada masyarakat diperlukan upaya-upaya yang dapat menginternalisasikan
pentingnya kesadaran lingkungan. Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat
sebagai warga negara. Metodologi yang digunakan studi pustaka dan pengolahan data deskriptif
kualitatif. Hasil yang diperoleh penerapan nilai kepedulian lingkungan di kalangan komunitas Pecinta
Alam dalam bentuk 1) program-program seperti menanam seribu pohon di daerah pegunungan,
melakukan bersih gunung, serta konservasi tanaman langka. Dengan adanya program tersebut
diharapkan mengasah perilaku yang ikut andil dalam kegiatan itu. Komunitas pecinta alam di
karanganyar melakukan aksi penanaman pohon, serta dengan adanya. 2) Konsep Ecological
Citizenship Dobson mengenai kebajikan warga negara tentang perlakuan terhadap lingkungan yang
dikaitkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 67-68 mengenai Kewajiban Masyarakat. 3) prinsip-prinsip pecinta alam mencerminkan bentuk
perwujudan menuju Ecological Citizenship.
Kata Kunci : Kepedulian Lingkungan, Ecological Citizenship, Komunitas pecinta alam
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STUDI TENTANG KREATIVITAS MENGAJAR GURU PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMANFAATAN MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
( Studi Di SMA Muhamadiyyah 3 Surakarta)
Ika Nurlita Kurniawati1
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
ikanurlita@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kendala guru PKn saat mengajar 2) mengetahuI
kreativitas mengajar yang dapat dilakukan guru PKn dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis
TIK 3) dampak dari media pembelajaran TIK bagi guru PKn dan siswa. Sumber data diperoleh dari
informan, tempat, peristiwa, dan dokumen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan 1) kendala guru PKn saat pembelajaran adalah media pembelajaran PKn
yang digunakan masih sebatas gambar, buku, papan tulis, serta belum kreatif dalam penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi 2) Kreativitas mengajar yang dapat dilakukan guru PKn dalam
pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK melalui: video-video, multimedia presentasi,
penggunaan internet, e-learing, dan audio visual 3) Dampak dari pemanfaatan media pembelajaran
berbasis TIK bagi guru PKn antara lain: pada pengetahuan guru PKn. TIK mempermudah mencari
informasi berhubungan dengan keterampilan guru PKn (civic skill). Selain itu, dapat mengembangkan
kreativitas guru dengan cara mendownload video dari internet yang berhubungan dengan materi yang
akan disampaikan. Dampak bagi siswa antara lain: memberikan kesempatan kemungkinan
berfungsinya motivasi, membuat siswa lebih tertarik dan mengetahui jelas terkait materi yang
disampaikan.

Kata Kunci: kreativitas mengajar, media pembelajaran TIK
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PERAN LSM PPAP SEROJA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR
TERHADAP ANAK RAWAN DI KOTA SURAKARTA

Ketyhana Aufa
PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Ketyhanaaufa@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) strategi yang diberikan LSM PPAP Seroja dalam
meningkatkan motivasi belajar terhadap anak rawan di Kota Surakarta (2) dampak yang ditimbulkan
terkait dengan strategi yang dilakukan LSM PPAP Seroja dalam meningkatkan motivasi belajar
terhadap anak rawan di Kota Surakarta.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan yaitu pengurus LSM
PPAP Seroja, studi pustaka, dan data-data yang mendukung lainnya.
Hasil Penelitian yang akan diperoleh yaitu (1) mengetahui strategi yang dilakukan LSM PPAP Seroja
dalam meningkatkan motivasi belajar terhadap anak rawan di Kota Surakarta (2) mengetahui dampak
yang ditimbulkan terkait dengan strategi yang dilakukan LSM PPAP Seroja dalam meningkatkan
motivasi belajar terhadap anak rawan di Kota Surakarta.
Kata kunci: LSM PPAP SEROJA, anak rawan, motivasi belajar
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ANALISIS KEMAMPUAN GURU DALAM MEMBUAT INSTRUMEN PENILAIAN DALAM
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 STUDI DI SMK
NEGERI 1 WONOGIRI
Luli Lovinia
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
lulilovinia@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kelengkapan instrumen penilaian dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran dan (2) untuk mengetahui kemampuan guru dalam melakukan penilaian.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini diperoleh dari guru mata pelajaran PPKn,Wakil Kurikulum SMK N 1 Wonogiri dan
sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun
penelitian adalah dengan analisis dokumen, dan studi pustaka .
Hasil Penelitian ini yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMK Negeri 1 Wonogiri,
khususnya bagian penilaian guru tidak membuat dengan lengkap yaitu Guru tidak membuat pedoman
penilaian dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Padahal berdasarkan pasal 13 ayat 1
Permendikbud No 23 tahun 2016 tujuan penilaian harus berdasarkan pada Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran yang telah dibuat . Sehingga hasil penilaian tidak bisa digunakan untuk mengukur
keberhasilan dalam pembelajaran.
Kata Kunci : Kemampuan Guru, Penilaian dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK YANG DIMILIKI GURU PPKn DALAM
MEMBUAT RPP DI SMK BINAWIYATA SRAGEN
Urfan Ismail1
Program Studi PPKn FKIP UNS, Surakarta
urfan@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk melihat Kompetensi Pedagogik yang dimiliki Guru PPKn
dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar (RPP) di SMK Binawiyata Sragen
sudah sesuaikah dengan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdapat dalam
Kurikulum 2013 atau belum.
Metode yang digunakan di makalah ini adalah studi dokumen yang dilakukan berdasarkan bahan,
teori, dan konsep yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Makalah ini mengkaji tentang
Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Pembuatan RPP di SMK Binawiyata Sragen sudah
sesuaikah dengan Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar.
Hasil menunjukkan bahwa pembuatan RPP di SMK Binawiyata Sragen sudah sesuai dengan
Pendoman Penyusunan RPP yang terdapat dalam Kurikulum 2013 tetapi mungkin tiap tahunnya harus
ditingkatkan kualitasnya atau minimal tetap kualitasnya dengan beberapa upaya misalnya IHT,
supervisi akademik, dan melalui kegiatan pelatihan – pelatihan dan bimbingan.
Kata kunci : Kompetensi, Pedagogik, Rencana Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar
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PERAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENGATASI PUDARNYA NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA GENERASI
ZAMAN NOW
Maryono
STKIP PGRI PACITAN, Pacitan
2
gusmaryono56@yahoo.co.id

1

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yang dapat melunturkan nilai-nilai
luhur Pancasila pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang
digunakan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan
studi pustaka dan wawancara. terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai–nilai Pancasila antara lain:
kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan
Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan (orangtua, sekolah
maupun masyarakat, penyimpangan nilai–nilai Pancasila, dan efek globalisasi.
Kata kunci : Pendidikan Pancasila, Moral, Kepribadian
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KOMUNITAS “ICK KLATEN”: CIVIC ENGAGEMENT SEBAGAI UPAYA
PEMBENTUKAN CIVIL SOCIETY
Arif Ady Setiawan1
1
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ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan civic engangement atau keterlibatan masyarakat Klaten yang
tergabung dalam komunitas ICK Klaten sebagai bentuk partisipasi masyarakan dalam pembentukan
civil society. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk kegitan komunitas ICK
Klaten yang masuk kedalam bentuk civic engangement/ keterlibatan masyarakat. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi
pustaka, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegurus dan anggota komunitas
ICK Klaten dan Study Pustaka terhadap literatur-literatur yang membahas tentang civic engagement
dan komunitas ICK Klaten. Hasil penelitian 1) komunitas ICK Klaten dapat masuk kedalam 2 definisi
Civic Engagement yaitu a) Civic engagement as community service, komunitas ICK dengan
semboyanya tansah tulung tinulung, menjelakan tugas dan kewajiban setiap individu anggota
komunitas untuk ikut memikul tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi,
secara individu atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat
masyarakat setempat. b) Civic engagement as social change, komunitas ICK secara nyata ikut
partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk masa depan
dengan perubahan sosial melalui kegiatan sosial yang dilaksanakan; 2) adanya komunitas ICK Klaten
yang meningkatkan keterlibatan masyarakat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan tujuan untuk membentuk masyarakat madani yaitu menjadikan masyarakat yang beradab
dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya yang lebih baik kedepanya.
Kata kunci : Komunitas, Civic Engagement, Civil Society
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Kebudayaan Lokal Jimpitan

Roni Yudo Kuncoro
1

Pasca Sarjana PPKn UNS, Surakarta
2
iruna.4nieh@gmail.com

ABSTRAK
Setiap Negara pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda antara Negara yang satu dengan
lainnya. Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan kebudayaan, dimana kebudayaan ini
terbentuk melalui proses yang panjang, dan kebudayaan ini diturunkan turun-temurun dari generasi
lama ke generasi berikutnya. Derasnya arus globalisasi membuat dampak positif dan negative bagi
setiap negara. Dampak negatifnya adalah dengan adanya globalisasi ini adanya kemungkinan proses
penurunan kebudayaan akan terhenti sehingga, budaya yang diturunkan dari generasi lama yang sudah
terbentuk melalui proses yang lama akan hilang.
Jimpitan adalah salah satu dari kearifan lokal di Negara kita yang patut dipelihara. Jimpitan
adalah kearifan lokal yang memiliki banyak manfaat. Di kabupaten Wonogiri di desa Baturetno lebih
tepatnya di dusun Batu kidul RT 02/Rw 07 terdapat budaya jimpitan yang memiliki banyak manfaaat.
Kata kunci : Jimpitan, Budaya, kearifan lokal
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Urgensi Civic Literacy Bagi Generasi Milenial1
Raharjo, S.Pd., M.Sc.2

Abstrak
Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat dan
secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada masyarakat. Bagi generasi
milenial, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu tantangan
sekaligus ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengetahuan
tentang isu-su kehidupan berwarga negara menjadi penting dikarenakan di era digital ini,
perkembangan informasi begitu cepat.
Beberapa penelitian menjelaskan tentang literasi kewarganegaraan, yang secara garis
besar menekankan pada kesenjangan masyarakat dalam hal literasi kewarganegaraan yang
dinilai masih sangat rendah, namun di sisi lain perilaku penggunaan teknologi informasi
seperti internet, media sosial dan lainnya mengalami perkembangan yang pesat. Penelitian ini
merupakan kajian kepustakaan tentang pentingnya civic literacy agi generasi milenial di
tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Metode
penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.
Adapun literaci kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan
masyarakat dalam rangka menghadapi kemajuan era digital saat ini. Hal ini untuk
mengoptimalkan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, lebih utama yaitu untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi seperti maraknya berita “hoax”, penggunaan media
sosial sebagai alat provokasi (pemecah-belah), sampai dengan penggunaan teknologi untuk
segala macam penipuan. Civic lietarcy menjadi salah satu hal konkrit yang dapat dijadikan
sebagai bekal di era digital agar tidak terdampak secara negatif bagi generasi milenial di era
digital ini.
Kata Kunci: Civic Literacy, Generasi Milenial
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URGENSI PENGUATAN ETIKA DIGITAL PADA SISWA
DALAM MENANGGULANGI HOAX MELALUI
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Anggi Yoga Pramanda
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Anggiyoga3@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penguatan etika digital pada siswa
dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) melalui mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara. Validitas data yang diperoleh dengan trianggulasi data. Analisis data
menggunakan analisis interaktif yaitu persiapan, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan cukup penting untuk dapat
mengakomodir visi kewarganegaraan di era digital citizenship dengan menyiapkan para siswa
memiliki kompetisi ekonomi, produktivitas kerja yang kompleks, keamanan global, dan
perkembangan media internet yang sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi. Aspek-aspek
kecakapan yang dikembangkan untuk membekali siswa menjadi warga negara digital diantaranya
meliputi civic literacy, global citizenship, digital citizenship. Pengembangan warga negara digital
yang baik dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan memasukan komponenkomponen digital citizenship kedalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.
Sembilan komponen kewarganegaraan digital tersebut dikategorikan ke dalam tiga kategori
pemanfataannya, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya sebagai resources informasi,
namun juga menyiapkan attitude dan self control bagi warganet terutama dikalangan siswa
Kata Kunci : Etika Digital, Hoax, Pendidikan Kewarganegaraan
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IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI SARANA
PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM DUNIA PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)
Mahfiroh Fitria Maulani
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
mahfiroh_fitriamaulani1@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Kartu Indonesia Pintar merupakan bukti nyata dari implementasi tujuan nasional negara
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yaitu
mencerdasakan kehidupan bangsa. Kartu Indonesia Pintar merupakan kartu yang ditujukan
bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7
sampai dengan 18 tahun secara gratis. Kartu Indonesia Pintar ini juga mendukung program
wajib belajar 9 tahun. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui pelaksanaan kartu
Indonesia pintar di kota Surakarta. 2. Mengetahui hambatan-hambatan program Kartu
Indonesia Pintar di Surakarta. 3. Mengetahui apakah KIP sudah mampu memenuhi hak warga
negara untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Dimana fakta-fakta atau kejadian yang ada akan terlihat jelas. Fakta-fakta atau
kejadian yang ada dapat dilihat melalui studi dokumen. Penelitian ini diharapkan dapat
mengetahui pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
program Kartu Indonesia Pintar serta informasi tentang terpenuhi atau tidaknya hak warga
negara untuk memperoleh pendidikan dengan adanya KIP.
Kata kunci : KIP, Putus sekolah, hak warganegara.
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PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TERHADAP PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI SMK NEGERI 2
KARANGANYAR
Morrys Charles Alberto,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
morryscharles@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMK
Negeri 2 Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan mengumpulkan teori dan fenomena-fenomena kegiatan guru yang selama ini
saya amati. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanggulangi kenakalan remaja antara lain:
a). Menindaklanjuti masalah kenakalan remaja yang terjadi dengan menyampaikan
peringatan secara langsung kepada siswa sesuai dengan jenis kenakalan remaja yang
dilakukan; b). Melakukan pengarahan kepada siswa sebagai usaha preventif melalui
kegiatan yang ada di sekolah berdasarkan peranannya, baik melalui kegiatan wajib
maupun kegiatan ekstrakurikuler; c). Melakukan sinkronisasi dengan guru BP/BK
ataupun dengan guru lain terkait kegiatan-kegiatan guna mencegah peningkatan kasus
kenakalan remaja.
Kata Kunci: Peran Guru, Kenakalan Remaja
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PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBANGUN KARAKTER BUDAYA BANGSA PESERTA DIDIK DI ERA
GLOBALISASI
NABILA IESTNANDINI
Mahasiswa program studi PPKn FKIP UNS Tahun 2015
ABSTRAK
Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memegang peranan yang penting dalam
membangun karakter budaya bangsa peserta didik, karena dengan pembelajaran PKn siswa
akan ditransformasikan, ditanamkan dan diajarkan nilai-nilai luhur bangsa sebagai jatidiri dan
karakter Bangsa Indonesia . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan
informasi bahwa peranan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan
karakter budaya bangsa pada siswa.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran
keadaan yang terjadi pada saat ini secara sistematis dan factual. Populasi dalam penelitian
berjumlah 74 siswa dengan jumlah angket 40 item soal.Hasil penelitian menunjukkan
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan belum berperan dalam membangun karakter
budaya bangsa peserta didik , khususnya dalam hal berpikir rasional, berpikir kreatif,
berpartisipasi aktif dan membentuk pribadi yang dinamis. Sedangkan dalam hal melatih siswa
berpikir krisis pembelajaran PKn telah berperan sebagai upaya membangun karakter budaya
bangsa.
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ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKN DALAM MENYUSUN
TUJUAN PEMBELAJARAN
(Studi di SMP Batik Surakarta Tahun 2017)
Niken Anggy Purnomo
Program Studi PPKN FKIP UNS 2015
nikenanggy22@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan faktor yang menyebabkan guru PPKn
SMP Batik Surakarta kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran (2) mendeskripsikan
kompetensi pedagogik guru PPKn SMP Batik Surakarta dalam menyusun tujuan pembelajaran pada
RPP. Penelitian ini merupakan penlitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ialah guru mata
pelajaran PPKn di SMP Batik Surakarta yang terdiri dari 2 guru PPKn. Objek penelitian ini ialah
rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru. Data diperoleh melalui wawancara dan studi
dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunkaan teknik analisis data kualitatif. Hasil
analisis data kemudian disimpulkan sesuai perumusan permalahan penelitian. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan guru PPKn SMP Batik
Surakarta kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran pada RPP ialah (a) guru kurang

memahami seluk beluk penyusunan dan komponen-komponen yang terdapat dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, (b) pergantian kurikulum; (2) kemampuan pedagogik guru PPKn SMP
Batik Surakarta dalam menyusun tujuan pembelajaran masih perlu ditingkatkan kembali, hal ini
ditandai dengan pemahaman yang masih belum tepat mengenai tujuan pembelajaran dengan indikator,
serta guru belum memahami dengan baik teknik dalam menyusun tujuan pembelajaran. Saran dari
penelitian ini ialah (1) Peningakatan kompetensi pedagogik Guru PPKn SMP Batik Surakarta harus
masif dilaksanakan, karena berkaitan dengan pengembangan RPP, serta perubahan kurikulum harus
dijadikan sebagai sebuah momen untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan (2) Guru PPKn
SMP Batik Surakarta harus lebih bersikap terbuka terhadap perkembangan zaman, sehingga akan
memudahkan untuk mengetahui dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.
Kata kunci : RPP, Tujuan Pembelajaran, Kompetensi Pedagogik
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PEMBERIAN FASILITAS PUBLIK KEPADA PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK AKSESIBILITAS SEBAGAI WARGA NEGARA SESUAI
DENGAN PERWALI NO 9 TAHUN 2013
Maulia Pangestu Putri1
1
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Tahun 2015
maulia.putri114@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah diimplementasikan
kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga
negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Makalah ini menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berupa studi pustaka dan dokumen yang
dimiliki oleh LSM PPRBM Solo. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah wawancara
dan observasi. Hasil yang diperoleh ialah mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah
diimplementasikan kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas
sebagai warga negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

Kata kunci : Disabilitas, Fasilitas Publik, Warga Negara
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA DAN BERPENDAPAT SISWA
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW
Sulistyaningati Purwandari
PPKn FKIP UNS
Sulistyaningati.purwandari@gmail.com
ABSTRAK
Paper ini membahas tentang solusi guru untuk memberikan model pembelajaran agar peserta
didik mudah menerima pelajaran dengan materi pelajaran. Atas dasar penelitian yang
menggunakan satu model pembelajaran yang digunakan kesemua materi pelajaran, sehingga
paper ini memberikan solusi atas fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
(1) model pembelajaran kooperatif jigsaw (2) kelebihan dan manfaat model pembelajaran
jigsaw untuk mempermudah peserta didik dalam berbicara dan berpendapat
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah dari study ilmiah. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah
dengan analisis dokumen dan literature.
Hasil penelitian adalah (1) model pembelajaran jisaw adalah model pembelajaran
berkelompok, yang mana untuk mempermudah siswa dalam memahami materi dengan
system kelompok, mengembangkan aktifitas siswa, meningkatkan hubungan antar guru
dengan peserta didik dan hubungan antar siswa, memotivasi guru agar lebih aktif dan kreatif
serta mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu pendekatan kelas, kelompok dan
individu (2) manfaat model pembelajaran jigsaw selain meningkatkan hasil belajar peserta
didik, model ini juga meningkatkan kemampuan berbicara, berpendapat/argumentasi serta
melatih tanggungjawab peserta didik.
Kata kunci : model pembelajaran, jigsaw, pembelajaran PPKn
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ECOLOGICAL CITIZENSHIP PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA
UNTUK MEMBANGUN KARAKTER WARGA NEGARA
Itok Dwi Kurniawan, Hassan Suryono
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK
Kampung Naga terletak di kecamatan Salawu kabupaten Tasik Malaya. Kampung
Naga merupakan salah satu kampung adat di Indonesia yang masih memegang teguh budaya
lokal, hal ini terbukti pada keseharian dan perilaku masyarakatnya dalam menjaga
keseimbangan alam. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan (field research). Perilaku ecological citizenship yang ditampakkan dan diwujudkan
dalam kehidupan mereka, tersebut adalah: (1) tidak melakukan illegal logging terhadap hutan, (2)
bertani secara organik, (3) menggunakan sumber mata air alami. Sehingga dapat menjadi contoh
untuk membangun karakter warga negara Indonesia yang berwawasan ekologis.
Kata kunci: kampung naga, ecological citizenship, karakter
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KAITAN FILSAFAT DENGAN IDEOLOGI:
KEUNGGULAN DAN KETANGGUHAN IDEOLOGI PANCASILA
Oleh: Surajiyo
Universitas Inrdaprasta PGRI
Abstrac
Ideologi sebenarnya bersumber pada suatu sistem filsafat, dan merupakan pelaksanaan
sistem filsafat. Komunisme bersumber pada filsafat materialisme, melahirkan faham
atheisme serta faham perjuangan kelas dan diktator proletariat. Pancasila bersumber dari
filsafat bangsa Indonesia sendiri sejak dahulu kala dalam ‘triprakoro’ (istilah Notonagoro)
yaitu adat-istiadat, kebudayaan, dan religi. Kemudian dengan pemikiran yang mendalam para
‘founding fathers’ menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi
bangsa indonesia adalah hasil karya bangsa indonesia sendiri sejajar dengan ideologi-ideologi
besar lainnya di dunia, bahkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya.
Artikel ini membahas tentang kaitan antara filsafat dengan ideologi dan keunggulan ideologi
Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi komunisme, liberalisme, dan fascisme.
Kata kunci : Filsafat, Ideologi, Pancasila, komunisme, Liberalisme,Fascisme.
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ANALISIS OTONOMI DAN KEBERLANGSUNGAN EKSISTENSI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Anisa Nur Rochmah1
1

PPKn Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
nurrochmahanisa@gmail.com

ABSTRAK
Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting
desa dalam proses pembangunan nasional. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan
Desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati
negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi UU Desa memberikan keleluasaan dalam
otonomi desa. Kewenangan Desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan
tampak seperti pisau belati bermata dua. Hal ini tentu membutuhkan pembinaan lewat pendidikan dan
pelatihan dalam pengelolaan keuangan Desa serta koordinasi dan memaksimalkan peran BPD sebagai
bagian dari lembaga pengawasan desa. Sehubungan dengan keberlangsungan desa, UU juga mengatur
mengenai penataan desa (Pasal 7) yang menyatakan bahwa penataan desa meliputi pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dengan demikian berbagai
bentuk penataan dapat memengaruhi eksistensi desa, baik dalam aspek status, batas-batas wilayah
maupun sifat hubungan dengan pemerintahan di atasnya. Hal tersebut tentu perlu dikaji ulang agar
tidak menimbulkan ambigu dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang
digunakan adalah kulitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui studi pustaka. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang otonomi dan keberlangsungan eksistensi desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Kata kunci : otonomi desa, eksistensi desa
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PENDAMPINGAN BINA AKSES JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISAPASI WARGA NEGARA BAGI PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI
PERWUJUDAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
Ama Farida Sari
Prodi PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Email amafaridasari@ymail.com

ABSTRAK
Partisipasi warga negara tidak hanya dilakukan bagi yang memiliki fisik sempurna, tetapi juga mereka
yang memiliki kekurangan baik secara fisik, motorik, maupun sensorik seperti para penyandang
difabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya
masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai
perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para
penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan fokus
penelitian pada pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses
Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi
serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa
Tengah. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji
keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan partisipasi warga negara pada penyandang difabel meningkat seperti partisipasi dalam
pemilu, terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Pendampingan bagi para penyandang difabel dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan
aksesibilitas bagi para difabel dalam upaya perwujudan nilai demokrasi dan rasa kemanusiaan yang
adil dan beradab sesuai sila ke dua Pancasila bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang
sama dan setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Saran, perwujudan nilai-nilai demokrasi sangat banyak sekali bentuknya dan dilakukan dalam
berbagai kegiatan, salah satunya adalah partisipasi pemilu. Pada penyandang difabel, pendampingan
dari pihak tertentu dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri agar mereka merasa setara dan
mendapatkan keadilan yang sama. Sehingga perlu kerjasama dan pendampingan antara lingkungan
sekitar, pemerintah dan komunitas mereka sendiri. Pendampingan terus dilakukan secara
berkelanjutan sehingga dapat menambah rasa percaya diri, partisipatif dan kesetaraan antar warga
negara.
Kata Kunci: Bina Akses, Difabel, Partisipasi, Demokrasi
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MENJADI PANCASILA : MEMBANGUN INDONESIA1
(Nasionalisme dalam Kesadaran Bernegara dan Berbudaya)

Galih Nugraha2
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
galih.nugraha@student.uny.ac.id

ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kita sebagai warga negara dalam
menjalankan kehidupan bernegaranya yang pertama kita harus menyelaraskan pemahaman
kita tentang nasionalisme politis sebagai warga negara dalam menjalankan peran
kewarganegaraanya baik dalam sikap dan pelaksanaan dengan nasionalisme kebudayaan atau
etnonasionalisme yaitu paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis, agama, atau ras
sebagai basisnya. Hal yang kedua, maka dari itu, kehidupan negara Indonesia saat ini adalah
melihat kehidupan kenegaraan sebagai suatu komunitas yang diikat oleh kewarganegaraan
yang sama, baik dalam kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tetap menghargai
latar belakang ras, etnis, bahasa, atau agama sebagai bagian dari keanekaragaman yang
berkembang didalam masyarakat tersebut menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan
harapan tidak terjadi konfik-konflik bernuansa SARA yang akibatnya dapat menyebabkan
perpecahan dikehidupan masyarakat. Itulah pentingnya negara dan masyarakat untuk belajar
dari konflik-konflik yang mengakibatkan perpecahan dan korban jiwa seperti di Madura dan
sebagainya serta konflik-konflik yang mengakibatkan perpecahan bangsa dan negara seperti
kasus Uni Soviet, Yugoslavia dan Cheko-slovakia. Hal yang ketiga atau terakhir, pesan untuk
masyarakat dalam membangun nasionalisme yang progresif adalah bukan hanya tentang
bagaimana mempertahankan suatu bangsa dan negara itu tetap ada, akan
tetapi juga
bagaimana melalui nasionalisme tersebut mampu memperbaiki suatu keadaan negara yang
sedang bermasalah menjadi negara yang lebih baik lagi dimasa depan.

Kata kunci : Menjadi Pancasila, Membangun Indonesia, Nasionalisme,
Etnonasionalisme.

1

Makalah diseminarkan pada Seminar Nasional “Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan”, 7 Juli 2018 di UNS Solo.
2 Mahasiswa Jurusan PKnH FIS UNY, Peneliti Pendidikan Politik.
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MEMBANGUN KEDEWASAAN BERFIKIR MASYARAKAT AKADEMISI
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Neti Ramayani1, Dwi Agustina2
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK
Kemajuan teknologi dewasa ini menjadikan berbagai informasi mudah untuk di dapatkan,
padahal tidak sedikit dari informasi tersebut sudah terindikasi dengan benar, akibatnya
memunculkan berbagai konflik dalam masyarakat yang berakhir perpecahan, tak terkecuali
dari para kalangan akademisi yang masih belum mampu menyikapi berbagai informasi.
Kalangan akademisi merupakan salah satu penggerak suatu perubahan yaitu perubahan lebih
baik yang kita harapkan ataupun sebaliknya. Dengan itu, melalui matakuliah Pendidikan
Kewarganegaran dengan bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila dapat membangun
kedewasaan berfikir masyarakat akademisi terhadap informasi yang ada.
Kata Kunci : Kedewasaan Berfikir, Mahasiswa, Matapelajaran PKn
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING UNTUK
MENINGKATKAN CIVIC KNOWLEDGE PESERTA DIDIK
(Penelitian Tindakan Kelas di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo)
Rose Fitria Lutfiana1, Candra Kusaditiyanto2, Saputra Tri Kurniawan3
1
Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
2Guru PPKn SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Sidoarjo
2
Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
rose@umm.ac.id
cancancorporation@gmail.com
saputratrikurniawan.1990@gmail.com
ABSTRAK
.
Revolusi Industri 4.0 memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
pendidikan. Hal ini sejalan dengan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan
tiga aspek kompetensi (civic competences) yang harus dimiliki oleh warga negara (peserta didik)
antara lain pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (civic
skills) dan watak kewarganegaraan (civic disposition). Oleh karena itu, untuk memenuhi standar
tersebut maka diperlukan model-model pembelajaran inovatif yang diterapkan dalam pembelajaran.
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru dalam
meningkatkan civic knowledge dengan menerapkan model pembelajaran mind mapping.Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian tindakan
kelas. Penelitian tindakan kelas yang digunakan menggunakan 2 siklus. Model penelitian tindakan
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/pencermatan dan refleksi. Hasil penelitian yang
didapatkan terdapat peningkatan civic knowledge peserta didik dalam materi nilai-nilai Pancasila
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara pada peserta didik kelas X di SMA
Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Hal ini terlihat dari hasil perolehan skor kriteria ketuntasan minimal
dalam siklus I sebesar 43% dari jumlah total peserta didik. Kemudian dari siklus II diperoleh hasil
90% peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Berdasarkan peningkatan yang terjadi
dalam siklus II tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan model mind mapping dapat
meningkatkan civic knowledge peserta didik kls X di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Mind Mapping, Civic Knowledge
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STUDI TENTANG SUMBER PEMBELAJARAN PPKn KELAS XII
DALAM RPP KURIKULUM 2013 SMK NEGERI 1 SELO BOYOLALI
Sinta Dewi Prihandini
PPKn FKIP UNS
sintadewi.prihandini@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui penggunaan sumber pembelajaran PPKn
pada RPP kelas XII di SMK N 1 Selo 2) mengetahui seberapa lengkap sumber pembelajaran pada
RPP kelas XII dalam menunjang pembelajaran PPKn di SMK Negri 1 Selo 3) mengetahui cara
meningkatkan sumber pembelajaran PPKn kelas XII guna memaksimalkan pembelajaran di SMK
Negeri 1 Selo
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif. Teknik penelitian menggunakan deskripsi kualitatif yang memanfaatkan hasil wawancara
dan pengamatan yang dilakukan saat proses magang 2. Selain hasil wawancara, metode penelitian
yang digunakan adalah studi pustaka mengenai sumber belajar yang dapat memaksimalkan
pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 1 Selo yang didapat dari buku dan jurnal.
Hasil yang didapatkan adalah 1)
mengetahui penggunaan sumber pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 1 Selo di 2) mengetahui
seberapa lengkap penggunaan sumber pembelajaran PPKn kelas XII di SMK Negri 1 Selo 3)
mengetahui cara meningkatkan sumber pembelajaran PPKn kelas XII guna memaksimalkan
pembelajaran di SMK Negeri 1 Selo

Kata Kunci : sumber belajar, RPP, cara, peningkata, efektif
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STUDI TENTANG KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PPKn DI SMPN 1 WONOGIRI BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN
2016
Siska Nurdiani
Program Studi PPKN FKIP UNS, Surakarta
siskanurdiani@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) faktor penyebab ketidaklengkapan komponen RPP PPKn
SMPN 1 Wonogiri berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016, 2) dampak ketidaklengkapan
komponen RPP terhadap pembelajaran di kelas, dan 3) kompetensi guru PPKn SMPN 1 Wonogiri
dalam menyusun komponen RPP berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di SMPN 1 Wonogiri. Subjek penelitian
adalah guru PPKn. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka berupa kajian literature dari buku,
jurnal dan sumber internet, observasi berupa pengamatan langsung di sekolah, wawancara terhadap
guru, dan dokumentasi berupa RPP. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang
dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab ketidaklengkapan komponen RPP PPKn SMPN 1
Wonogiri berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 2016 adalah tidak adanya tujuan pembelajaran.
Guru PPKn SMPN 1 Wonogiri dalam menyusun komponen RPP masih berdasarkan Permendikbud
No. 103 Tahun 2014. Ketidaklengkapan komponen RPP khususnya komponen tujuan akan
berdampak pada kegiatan pembelajaran tanpa arah sehingga menjadi tidak efektif. Kompetensi
pedagogik guru PPKn SMPN 1 Wonogiri sudah baik karena secara keseluruhan RPP sesuai dengan
struktur RPP Kurikulum 2013 tetapi penyusunan komponennya belum mengacu pada Permendikbud
No. 22 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa adaya
upaya dari guru PPKn SMPN 1 Wonogiri untuk senantiasa menyesuaikan penyusunan RPP
berdasarkan peraturan terbaru.
Kata Kunci: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Kurikulum
2013
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PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN SISWA
MENAATI TATA TERTIB SEKOLAH
Suryani Federawati
Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
suryafedera@student.uns.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) keadaan siswa dalam menaati peraturan yang berlaku di
sekolah (2) peran guru khususnya Guru PPKn dalam mengatasi masalah tata tertib sekolah. Penelitian
ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari informan, tempat, dan peristiwa. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan
wawancara dan observasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah (1) masih banyak siswa yang
belum sadar akan peraturan tata tertib sekolah, masih banyak ditemukan meja dan tembok yang di
coret – coret meskipun dalam tata tertib sudah dijelaskan larangan merusak sarana dan prasarana
sekolah termasuk mengotori dengan mencoret – coret tembok maupun meja kursi. (2) selain itu masih
banyak siswa yang melanggar tata tertib sekolah yang lain ialah larangan membawa kendaraan
bermotor ke sekolah bagi yang belum memiliki SIM. (3) guru sudah melakukan berbagai upaya untuk
menyadarkan siswa dan memberi sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut.
Kata kunci : kesadaran, tata tertib, peran guru
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STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA
( Studi di SMK Negeri 1 Selo Boyolali Tahun 2017 )
Novita Taya Sara
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
Novita_tayasara@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Mengetahui faktor penyebab siswa di SMK Negeri 1 Selo
dalam pembelajaran PPKn kesulitan untuk berpikir kritis, 2) Mengetahui Bagaimana strategi yang
dapat digunakan guru PPKn dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir
kritis.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian
studi kasus Sumber data diperoleh obsevasi , wawancara, kepustakaan dan Jurnal. Hasil analisis data
kemudian disimpulkan sesuai perumusan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan siswa di SMK Negeri 1 Selo dalam pembelajaran PPKn
kesulitan untuk berpikir kritis meliputi faktor internal seperti Siswa masih memiliki pemahaman
bahwa belajar adalah proses menerima dan mengingat, Dalam proses pembelajaran siswa hanya
mencatat materi yang telah diajarkan oleh guru PPKn dan materi tersebut cenderung untuk dihafalkan,
Siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pemikiran kritis tentang gagasannya,Masih
kurangnaya kemampuan berkomunikasi siswa dan kurangnya penguasaanmateri dalam diri siswa
karena siswa lebih sering untuk menghafalkan materi. Sementara faktor eksternal meliputi Guru
PPKn belum Sepenuhnya merancang secara serius pembelajaran di kelas, Guru hanya semata-mata
memberikan pengetahuan kepada siswa, Respon teman sekitar yang sering mengolok-ngolok,
Lingkungan belajar yang tidak kondusif, Sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga
menganggu guru dalam memanfaatkan pembelajaran 2) Strategi yang dapat digunakan guru PPKn
dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis meliputi Guru PPKn menggunakan
strategi Pemilihan metode pembelajaran seperti presentasi, ceramah bervariasi, tanya jawab dan
diskusi dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat dan berpikir kritis
dalam mata pelajaran PPKn di sekolah, Guru PPKn dalam mengembangkan kemampuan siswa
berpikir kritis adalah dengan cara bertanya pada siswa atau menunjuk siswa yang pasif di kelas, Guru
PPKn senantiasa memberikan motivasi pada siswa agar aktif mengemukakakn pendapat dan berpikir
kritis.,Guru PPKn memberikan pujian dan penguatan agar siswa terdorong untuk memberikan
respons setiap kali muncul stimulus dari guru.
Kata kunci : Strategi pembelajaran, Berpikir kritis, PPKn
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PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEREVITALISASI DAN
MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT
GLOBAL
Oleh:
Achmad Marwan Nurhadi1,
PPKn, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta2
marwannur@student.uns.ac.id3

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meninjau kembali mengenai pancasila sebagai upaya
merevitalisasi dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat global melihat dari dari
fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini yang kurang memahami mengenai
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era globalisasi saat ini. Disisi
lain dalam menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
bertolak secara langsung dari problem bangsa dan negara sebagai salah satu bukti kondisi real dalam
upaya revitalisasi nilai Pancasila. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif menggunakan pendekatan penelitian Studi kasus. Penelitian ini mengacu pada keadaan atau
kondisi saat ini yang sedang dialami atau fenomena yang sedang bergulir di masyarakat. Penelitian ini
juga menggunakan studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data untuk menjaga
keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan serta menggali data. Kemudian dari studi pustaka
maupun dari studi dokumen. Di temukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
merupakan dasar kita untuk hisup berbangsa dan bernegara serta mewujudkan masyarakat yang
madani pada era globalisasi seperti saat ini. Pancasila memiliki nilai filosofis yang begitu penting
yakni sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai
alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kemudian nilai
Pancasila sebagai identitas nasional pada hakikatnya merupakan sebuah manifestasi dari luhur nilainilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dalam aspek kehidupan suatu bangsa
dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas itulah yang nampak dari suatu bangsa akan berbeda
dengan bangsa lain. Selain itu terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi bangsa indonesiapada
jaman globalisasi saat ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan rasa
nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Lembaga pendidikan merupakan ujung tombak yang efektif
pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.
Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, Identitas Nasional
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
DEMOKRASI UNTUK MENUMBUHKAN PARTISIPASI AKTIF WARGANEGARA
DALAM ERA GLOBALISASI

RATNANINGSIH
Prodi PPKn Pascasarjana UNS Surakarta
Alamat email : ratnaningsih935@gmail.com

ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan
pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam era globalisasi.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi seharusnya
tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai, dan ketrampilan kewarganegaraan akan tetapi
bagian terpenting adalah mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut dalam situasi
nyata yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, sekolah
memiliki peran penting dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana
pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara melalui pengembangan
pembelajaran yang memasukkan pengalaman-pengalaman nyata berdasar perkembangan pribadi
siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mampu mengubah paradigma pembelajaran dari
yang bersifat formatif (indoktrinatif/pengajaran) menuju constructive dan transformative
(integratif/pembelajaran) sesui konteks sebagai bagian adanya pembaharuan dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tersebut.
Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Partisipasi aktif
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PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBELAJARAN
DEMOKRASI: KEPENTINGAN UNTUK PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA
Syahrur Razy1
1
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
2
razysyahrur@gmail.com
ABSTRAK
Proses kegiatan politik terjadildikehidupan sehari-hari dan disemua bidang sosial. Jenis penelitian
yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptifmkualitatif yang berdasarkan fakta. Teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan
wawancara dan studi dokumen. Orang-orang, terutama anak muda, selalu melihat politik sebagai
proses yang rumit. Seringkali, warga yang tertarik secara politikmdan termotivasirdihadapkan dengan
konsep 'demokrasi', 'politik' dan ‘pemilu demokratis' di berbagai surat kabar ataumdi berita TV. Selain
itu, ada perdebatan sengit tentang defisit demokrasi, dan peningkatan ekstremisme dikhawatirkan jika
Pendidikan Pancasilatdan Kewarganegaraan yang diterima kaum muda tidak ditingkatkan. Untuk
alasan ini, kami bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan tentang
politik secara efektif disediakan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan untuk
menunjukkanpdampak komitmen politik terhadap kaum muda denganmmendiskusikan
konsepmPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belajar demokrasimdan partisipasilpolitik.
Kata kunci : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, politik, demokrasi dan partisipasi
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GERAKAN SOSIAL DAN DEMOKRASI MAHASISWA TERHADAP DINAMIKA
PERUBAHAN SOSIAL
Wendy Librata Ratna Manikam
Pascasarjana PPKn Universitas Sebelas Maret
Surakarta
wendyppkn@gmail.com
ABSTRAK
Munculnya kelompok-kelompok sosial saat ini diyakini sebagai indikasi positif pertumbuhan dan
pembangunan demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Kehadiran mereka bertujuan untuk
terwujudnya perubahan sosial yang lebih baik dan memenuhi kepentingan rakyat. Salah satunya
adalah gerakan mahasiswa yang di banyak peristiwa menjadi pionir bagi perubahan sosial. Artikel ini
menganalisis bagaimana demokrasi menjadi faktor penting bagi gerakan sosial, khususnya gerakan
mahasiswa terhadap terjadinya perubahan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial dan demokrasi di
Indonesia, khususnya terkait dengan gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial.
Diperoleh hasil, gerakan mahasiswa sebagai gerakan sosial merupakan faktor paling penting dalam
mewujudkan perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, idealisme mahasiswa menjadi nilai
sejauhmana perubahan sosial tersebut berjalan dengan semestinya atau penuh dengan kepentingan.
Gerakan mahasiswa ini pula menjadi penanda penting keberlangsungan demokrasi tetap berjalan.
Kata kunci : Gerakan sosial, Perubahan Sosial, Gerakan Mahasiswa, Demokrasi
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KAJIAN TENTANG UPAYA PENANAMAN NILAI MORAL PADA SISWA DI SMA
1 WONOSARI MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Taufiq Rahman W.N
Prodi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Nugrohotaufiq05@student.uns.ac.id
Penelitian ini memiliki sebuah tujuan guna mengetahui tentang hambatan, strategi dan cara
menanamkan nilai-nilai moral pada siswa SMA Negeri 1 Wonosari Kab. Klaten. Dengan sebuah
analisis kritis yang mana diharapkan akan ditemukan suatu metode penanaman nilai moral yang
paling sesuai untuk diaplikasikan di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis induktif, yakni analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum.
Penelitian ini memperoleh hasil yakni memaparkan suatu nilai moral yang ditanamkan pada siswa
SMA Negeri 1 Wonosari sebarannya kejujuran, kedisiplinan, kekeluargaan, tanggung jawab serta
ketaqwaan yang memiliki keterhubungan langsung dengan mata pembelajaran PPKn, budaya sekolah
maupun kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya terdapat Hambatan ketika proses menanamkan nilai moral
pada siswa, diantaranya, dari siswa sendiri mereka kurang sadar diri, bimbingan oleh keluarga atau
orang tua, komunikasi dan pengajaran guru kaitannya dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral
pada siswa, dan kurangnya pembiasaan kedisiplinan pada siswa. Upaya untuk menanggulangi
hambatan itu yakni, guru PPK, senantiasa memberikan nasehat, keteladanan sikap, komunikasi
intensif antara guru dengan siswa, maupun kerjasama antara guru dan orang tua.

Kata kunci : Upaya,strategi,nilai moral,hambatan
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STUDI TENTANG STRATEGI GURU DALAM MENINGKATAN MINAT
BELAJAR SISWA TEHADAP PELAJARAN PPKn DI SMK MUHAMMDIAH
DELANGGU
Tuhu Prasetyaningtyas Pranata
Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta
tyaningtyas21@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penyebab menurunnya minat belajar siswa
terhadap pelajaran PPKn; (2) memahami strategi guru dalam meningkatkan minat belajar
siswa terhadap pelajaran PKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data
dalam penelitian ini adalah denga observasi, wawancara, dan studi literasi/analisis dokumen.
sumber data yang digunakan diperoleh dari informan/narasumber, rangkaian
peristiwa/fenomena dan dokumen yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini maka
diperoleh hasil bahwa 1). strategi belajar yang diterapkan oleh guru mata pelajaran PKn yang
kurang disenangi oleh siswa yaitu dimana kegiatan pembelajaran kebanyakan menggunakan
metode ceramah sehingga siswa tidak dapat aktif dalam proses belajar, salain dari itu yang
dapat menyebabkan menurunnya minat belajar siswa pada pelajaran PKn ialah kurangnnya
kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran PKn, 2) strategi guru dalam mengembangkan
minat belajar peserta didik SMK Muhammadiah Delanggu terhadap pelajaran PPKn , yaitu
dengan cara; memberikan pemahaman kepada seluruh siswa akan pentingnya pelajaran PPKn
, menggunakan metode belajar yang disenangi oleh siswa dan bervariasi, menjadi seorang
guru yang disenangi oleh siswa, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan disenagi
oleh peserta didik.

Kata Kunci : Strategi Guru Meningkatan Minat Belajar Siswa
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STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KETELADANAN DI SMK
NEGERI 13 KOTA MALANG
Saputra Tri Kurniawan
Program Studi PPKn-FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
saputratrikurniawan@umm.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap: 1) strategi pendidikan karakter melalui
keteladanan, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidikan karakter melalui keteladanan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Penentuan subjek penelitian
dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumen. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Data penelitian dianalisis
menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan.
Pertama, strategi pendidikan karakter melalui keteladanan diawali dengan pemantapan karakter
pribadi guru, kemudian diwujudkan dengan cara bertutur kata, bersikap, berkepribadian,
berpenampilan yang sesuai dengan lima karakter wajib taruna. Dengan menjadi guru yang berkarakter
maka peserta didik merasa memiliki panutan dalam mewujudkan pribadi yang berkarakter. Kedua,
Faktor pendukungnya adalah: a) komitmen kuat pendidik, b) kompetensi pendidik yang mumpuni, c)
biro konseling yang terbuka dan aktif, d) sinergi yang baik antarsubjek pendidik, e) peserta didik
berasal dari keluarga berpendidikan, f) struktur kurikulum karakter yang baik, g) pembiasaan karakter,
h) reward dan punishment yang tegas dan konsisten, dan i) sarana prasarana yang sangat menunjang.
Adapun faktor penghambatnya adalah: a) masih adanya kekurang pedulian taruna-taruni, b)
terbatasnya akses transportasi, c) kondisi mood taruna-taruni. Solusinya adalah: a) keterpaduan
antarpusat pendidikan karakter, b) keteladanan pada setiap pusat pendidikan karakter, c) pendekatan
taruna-taruni, d) home visit, e) memberikan layanan karakter kepada peserta didik, dan f) penyuluhan
pihak-pihak yang berkompeten.
Kata Kunci: Keteladanan guru, pembinaan karakter, dan lima karakter wajib taruna.
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PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEWUJUDKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS
Oleh:
Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Malang
mohwahyukurniawan@gmail.com
ABSTRAK
Mewujudkan warga negara demokratis merupakan tujuan dari setiap negara yang menganut
sistem pemerintahan demokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai,
salah satunya meningkatkan profesionalisme guru agar dapat membentuk warga negara yang
demokratis melalui pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan. Profesionalime guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk aktif
mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme guru
pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis dapat di lakukan
dengan beberapa pendekatan yaitu: Pertama, membangun kebijakan kurikulum pendidikan
kewarganegaraan yang demokratis; Kedua, mengembangkan kompetensi guru; Ketiga,
mengembangkan model pembelajaran yang inovatif; Keempat, menciptakan iklim
pembelajaran yang humanis; Kelima, memperkenalkan pembelajaran pendidikan politik.
Kata Kunci: Profesionalisme Guru PKn dan Warga Negara Demokratis.
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PEMANFAATAN MEDIA DENGAN BASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN PADA SMK NEGERI 1 SELO
Yayan Andi Prasetyo 1
Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Yayan.andi.p@student.uns.ac.id
ABSTRAK
Media pembelajaran di harapkan sanggup memberi suatu muatan yang memotifasi dan merancang
aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Selo. Pada penelitian ini di fokuskan
pada pemanfaatan media pembelajaran dengan basis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
yang meliputi : 1) pemanfaatan media dengan basis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
proses pembelajaran PPKn, yang meliputi siswa dan guru, 2) hambatan-hambatan dalam proses
pembelajaran menggunaikan media berbasis TIK. Penelitian ini mengumpulkan data primer dsan data
sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data meliputi 1) dokumentasi, 2) wawancara ,
3) observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fasilitas media berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi sudah tersedia namun belum bisa di manfaatkan dengan maksimal.

Kata Kunci : media, pembelajaran berbasis Tik
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Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Fakultas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
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KENDALA GURU DALAM MENILAI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL SISWA
MENGGUNAKAN TEKNIK OBSERVASI PADA MATA PELAJARAN PPKN
DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA
Endang Wulandari
Universitas Sebelas Maret , Surakarta
Endangwulandari96@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam
menilai sikap spiritual dan sikap sosial melalui teknik observasi pada mata pelajaran PPKn di SMA
Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan
deskriptif. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah Kepala Sekolah, Bidang
Kurikulum, Guru PPKn serta peserta didik SMA Negeri 1 Surakarta. sedangkan sumber datanya
adalah informan, tempat penelitia, serta peristiwa pembelajaran yang ada. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Spradley yang melalaui beberapa tahap
analisis. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa:
ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dan sekolah dalam melaksanakan penilain sikap
spiritual dan sikap sosial siswa yaitu administrasi penilaian yang sulit, sulit memahami karakter siswa,
menganalisis hasil penilaian setiap anak, tidak ada pedoman dalam membuat predikat sikap dan
penilaian sikap kurang memberikan dampak pada siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Teknik observasi tidak sesuai dengan penilaian sikap kewarganegaraan sehingga
dibutuhkan teknik dan instrumen yang berbeda. Pihak sekolah melakukan beberapa cara untuk
meminimalisir kendala yang dihadapi.

Kata kunci :, Teknik Observasi, Sikap Spiritual, Sikap Sosial
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BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PELIBATAN WARGA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA
Fitra Waluyandi
Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Bank sampah merupakan wujud keterlibatan warga dalam pengentasan masalah sampah yang setiap tahun
mengalami peningkatan. Artikel ini membahas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui
Bank Sampah sebagai civic engagement. Dengan mengadopsi penelitan pada tahun 2005 dari Universitas
Mariland artikel ini mengikuti 3 kategori civic engagemen yaitu: (1) civic sensivity, (2) civic responsibility
dan (3) common good (level of colecitivism) yang diterapkan pada pengelolaan Bank Sampah. Sampah
sebagai sisa atau akhir dari suatu proses dikelola melalui Bank Sampah dapat memberikan manfaat dan
nilai tambah secara ekonomi, sosial dan juga berdampak pada kebersihan lingkungan. Keuntungan ekonomi
berupa tambahan penghasilan sehingga menambah kesejahteraan masyarakat, secara sosial masyarakat
memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan publik yang dihadapi dan terlibat secara aktif
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan secara lingkungan pengelolaan sampah ini berimbas
pada kebersihan lingkungan yang terjaga sehingga meningkatkan keyamanan, keindahan dan kesehatan
masyarakat. Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang melibatkan masyarakat melalui langkahlangkah sebagai berikut (1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga, (2) Penyetoran sampah ke Bank Sampah,
(3) Penimbangan, (4) Pencatatan, (5) Pengangkutan.
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PEMBELAJARAN PPKn DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIIDIK
MELALUI PENEREPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
SNOWBALL THROWING.
Helmiya Rofi’ah
Mahasiswa S2 Universitas Sebelas Maret Surakarta
(SMP Negeri 2 Surakarta)
Corespondensi: rofiahelmiya@gmail.com
ABSTRAK
Pembelajran PPKn melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball
Throwing merupakan salah satu car untuk pembentukan karakter pesera didik. Pendidikan
karakter sangatlah penting untuk membentuk genrasi yang unggul dan berkualitas. Dengan
pendidikan karakter yang baik diharapkan gereasi generus bangsa Indonesia merupakan
generasi yang mempunyai perilaku yang baik. Pendidikan karakter juga di harapkan dapat
mengurangi tindak korupsi. Karakter yang baik berarti individu memiliki dan mengetahui dan
memiliki potensi dirinya, diantaranya dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, kreatif, mandiri,
inovatif, bertanggungjawab, rela berkorban, jujur, disiplin, dapat dipercaya, ulet, hemat, tahan
uji, menghargai waktu, pengabdian, berfikir positif, semangat, cakap, dianamis, terbuka,
tabah, unggul,dan juga mampu berperilaku sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Kata kunci: PPKn, pendidikan karakter, dan snowball throwing
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KONSEP BELAJAR CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT CITIZEN
Odang Suparman1, Angger Saloko2
1

Universitas Islam Nusantara, Bandung
odangsuparman53@gmail.com
2
Universitas Islam Nusantara, Bandung
mailangger@gmail.com
ABSTRAK
Pendidikan merupakan usaha strategis dalam mempersiapkan generasi penerus untuk mencapai tujuan
nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun
pada kenyataannya, sebagian besar proses pembelajaran yang dilakukan masih berorientasi pada
peningkatan aspek kognitif saja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran PKn mutlak
harus dilaksanakan agar dapat membuahkan hasil belajar yang optimal berupa perubahan pengetahuan
dan keterampilan sosial yang akhirnya dapat membentuk a smart and good Citizenship. Model
Project Citizen merupakan suatu bentuk praktik kewarganegaraan yang dirancang untuk membantu
peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena penulis menggambarkan suatu kejadian
atau peristiwa yang sedang berlangsung. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan yaitu
pendekatan kualitatif, karena fokus permasalahan yang diteliti memerlukan pengamatan yang
mendalam. Hasil yang didapatkan aadalah mengembangkan kemampuan peserta didik pada tujuh
pilar Contextual Teaching Learning, peserta didik dapat membangun pengetahuan sendiri yang
dimilikinya (contructivism), peserta didik mampu menemukan sendiri pengetahuannya (Inquiry),
peserta didik memiliki kemampuan bertanya (questioning), terbentuk masyarakat belajar (learning
community), terjadi pemodelan (modeling), peserta didik dapat melakukan refleksi (reflection), dan
dapat menyelenggarakan penilaian sebenarnya (authentic assesment). Dengan dapat diterapkannya
ketujuh komponen tersebut, peserta didik mampu mengaitkan materi dengan situasi dunia nyatanya
sehingga proses pembelajaran berlangsung secara alamiah..
Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Contextual Teaching Learning, Project Citizen .
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