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BAB I 

HAKIKAT,FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAN DI SD 

 

A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
1. Pembukaan Undang-Undang dasar Republik Indonesia dan perubahaannya 

(UUD 1945 dan Perubahaannya),khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa 

pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan:’’….melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan 

ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia dan Kerakyataan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,serta 

dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penddikan Nasional(UU RI 
NO.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas)Khususnya 

a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa’’Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa,Berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

b. Pasal 4 mengatakan sebagai berikut: 
1) pendidikan selengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia,Nilai 
Keagamaan,Nilai Kultur,dan Kejemukan Bangsa. 

2) Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan 
sistemte terbuka dan multimakna 

3) Pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjan hayat. 

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,membangun 
kemauan, dan mengembangakan kreatifitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran 

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 
membaca,menulis,dan berhitung bagi segenap warga masyarakat 

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen 
Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan. 
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c. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa”kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan, 
Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial,  Seni dan 
Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olah raga,Keterampilan/Kejujuran, dan Muatan 
Lokal. 

 Ayat (2) Memuat:Pendidikan Agama,Pendidikan Kewarganegaraan,dan Bahasa. 

d. Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa”Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 
dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan Pendidikan dan 
komite sekolah /madrasah di bawah kordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau 
kantor Departemen Agama kabupaten /kota untuk Pendidikan Dasar dan Propensi 
untuk Pendidikan menengah. 
 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pNomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (PP RI NO 19 Tahun 2005 tentang SNP) 

4. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa “setiap kelompok Mata Pelajaran sebagaimana 
di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistic sehingga pembelajaran 
masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan atau 
penghayatan peserta didik” 
 

5. Pasal 7 ayat (2) Menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan 
kepribadian pada : 
SD/MI/SDLB/Paket A 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C.atau bentuk lain yang sederajat 

Dalam konteks itu, Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah,sekolah seyogyanya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial-

Pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai 

kualitas pribadi peserta didik. Sekolah sebagai bagian intergral dari masyarakat perlu 

dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang 

hayat,yang mampu memberi keteladanan,membangun kemauan,dan mengembangkan 

kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. 

Dalam rngka semua itu mata pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana 

kurikuler pengembangan karakater warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Peran PPKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sepanjang hayat,melalui pemberian keteladanan,pembangunan kemauan,dan 

pengembangan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Melalui PPKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pust pengembangan 

wawasan,sikap,dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis. Dari dua 
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konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi 

melalui PPkn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan 

demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersifat jamak .Sifat multidimensional 

itu terletak pada:   

1. Pandangan yang pluralistik-uniter(bermacam-macam tetapi nyatu) dalam 

pengertain Bhineka Tunggal Ika 
a. Sikapnya dalam menempatkan individu,negara,dan masyarakat global secara 

harmonis 
b. Tujuannya yang di arah kan pada dimensi kecerdasan(spiritual,rasional,dan 

sosial) 
c. Konteks(setting) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang 

terbuka,fleksibel atau luwes,dan bervariasi kepada dimensi tujuannya. 
 

B. Bagaimana PPKn sebagai mat pelajaran yang memiliki misi adalah pendidikan 

nilai dan moral? 

 

Pendidikan nilai dalam penjelasan pasal 37(3) Undang-Undang Republik 

Indonesia No 20 Tahun 2003,secar khusus tidak menyebutkan tetapi secara 

implisit,antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan  yang secar 

subtansif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta kepada tanah air. 

Hal itu juga di topang oleh rumusan landasan kurikulum,yang pada pasal 36 (3) 

secara ekspletif perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai 

kebangsaan,perkembangan ilmu teknologi dan seni ,keragaman potensi daerah dan 

lingkungan dan peningkatan potensi,kecerdasan dan minat peserta didik. 

Dalam konteks kehidupan masyarakat,kita melihat betapa masih besar nya 

kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yuang tercermin dal;am sumber-sumber 

normative konstitusional dengan fenomena sosial,cultural,politik,ideologis,dan 

regiositas.Kita menyaksikan kondisi paradoksi antara nilai dan fakta dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara RI sampai dengan saat ini. 

Alisyabana(1976) mengatakan bahwa “value as integratingforces and 

personality,society and culture”nilai merupakan perekat-pemersatu dalam diri 

masyarakat dan kebudayaan.  

Secara psikologis dan sosial yang dimaksudkan dengan cerdas itu bukanlah 

hanya cerdas rasional tetapi juga cerdas emosional ,cerdas sosial dan cerdas 

spiritual.(Sanusi 1998,winataputra 2001) dengan kata lain individu yang cerdas 

pikirannya,perasaannya,dan prilakunya. 
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Oleh karena itu proses pendidikan tidak boleh dilepaskan dari proses kebudayaan 

yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi insan yang berbudaya dan 

berkeadaban. 

Secara umum yang dimaksud dengan pembudayaan adalah proses pengembangan 

nilai norma dan moral dalam diri individulisme proses perlibatan peserta didik dalam 

proses pendidikan yang merupakan bagian intergral dari proses kebudayan bangsa 

Indonesia. 

Jika di analisis lebih cermat dan mendalam,pendidikan nilai memiliki dimensi 

pedagogis praktis yang lebih kompleks daripada dimensi teoritasnya karena terkait pada 

konteks sosial-kultural dimana pendidikan nilai dilaksanakan. 

Perlunya  upaya pendidikan nilai moral yang dilakukan secara menyeluruh 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1 .Pedidikan moral merupakan suatu kebutuhan sosiokultur yang jelas dan mendesak 

bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban. 

2. Pewarisan nilai antara generasi dan dalam suatu generasi merupakan sarana 
sosiopsikologi dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. 

3. Peranan sekolah sebagai wahana psikopedagogis dan sosiopsikologis yang berfungsi 
sebagai pendidik moral menjadi semakin penting,pada saat dimana hanya sebagian 
kecil anak yang mendapat pedidikan moral dari orang tuanya dan peranan lembaga 
keagamaan semakin kecil. 

4. Dalam setiap masyarakat terdapat landasan etika umum,yang bersifat universal 
melintasi batas ruang dan waktu sekalipun dalam masyarakat pluralistic yang 
mengandung  banyak potensi terjadi konflik nilai. 

5. Demokrasi mempunyai banyak kebutuhan khususnya pendidikan moral karena inti 
dari demokrasi adalah pemerintah yang berakar dari rakyat dilakukan oleh wakil 
pembawa amanah rakyat,dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan rakyat. 

6. Pertanyaan yang selalu dihadapi baik individu maupun masyarakat adalah pertanyaan 
moral 

7. Terdapat dukungan yang mendasar dan luas bagi pendidikan nilai di sekolah 
 

C. GAMBARAN UMUM,HAKIKAT DAN KAREKTERISTIK 

    

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

1.Latar Belakang Masalah  

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memang 

mengalami perubahan nama dengan sangat cepat karena mata pelajaran tersebut 
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memang rentan terhadap perubahan politik,namun ironisnya nama berubah berkali-

kali,tetapi secara umum serta pendekatan cara penyampaiannya kebanyakan tidak 

berubah. 

Dari sisi isi misalnya,lebih menekankan pengetahuan untuk di hafal  dan bukan 

materi pembelajaran yang mendorong berpikir apalagi berpikir kritis siswa. Dari segi 

pendekatan yang lebih ditonjolkan adalah pendekatan politis dan kekuasaan. 

Dari segi pembelajaran atau sistem penyampaiannya lebih menekankan pada 

pembelajaran satu arah dengan dominasi guru yang lebih menonjol sehingga hasilnya 

sudah dapat diduga,yaitu verbalisme yang selama ini sudah di anggap sangat melekat 

pada pendidikan umumnya di Indonesia. 

Untuk dapat mengatasi hal itulah kiranya dibutuhkan perubahan-perubahan dalam 

pendidikan kewarganegaraan paling tidak untuk ketiga aspek tersebut. 

2.Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan-kemapuan sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kritis,rasional,dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 
2. Berpatisipasi secara aktif dan bertanggung jawab,serta bertindak cerdas dalam 

kegiatan kemasyarakatan,berbangsa dan bernegara 
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa 
lainnya. 

4. Beriteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau 
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

D. HAKIKAT DAN KAREKTERISTIK BIDANG STUDI 

 

1. Hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan 
Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai 

pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang 

diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik 

sebagai individu,sebagai calon guru/pendidik,anggota masyarakat dan ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Hakikat Pendidikan Kewarganegaran adalah merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,sosio-
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kultural,bahasa,usia,dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang 

cerdas,terampil,dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD1945. 

Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar 
dah sah. 

2.  Meletakkan dan membentuk pola piker yang sesuai dengan pancasila dan ciri khas 

serta watak ke-Indonesia 

E. TUNTUNAN PEDAGOGIS PKn dan SD 

 

Istilah Pedagogis diserap dari bahasa inggris paedagogical.Akar kata dari paes 

dan ago(bahasa latin)artinya saya membimbing.Kemudian muncul istilah paedagogy  

yang artinya ilmu mendidik atau ilmu pendidikan(Purbakawatja 1956) tuntutan 

pedagogisdalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar (learning experiences) 

yang bagaimana diperlakukan untuk mencapai tujuan pendidikan 

kewarganegaraan,dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi penguasaan 

kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup dan kompetensi 

dasar. 

Semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut prilaku nyata(over 

behavior).hal ini berarti bahwa konsep dan nilai kewarganegaraan diajarkan tidak boleh 

berhenti pada pemikiran semata,tetapi harus terwujudkan dalam perbuatan nyata. 

Dengan kata lain PKn menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat 

utuh memuat belajar kognitf,belajar nilai dan sikap,dan belajar prilaku.PKn 

seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain prilaku dalam belajar. 

Proses pendidikan yang menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang 

terpadu utuh,yang juga disebut sebagai bentuk confluent 

educatin(Mc,Neil,1981),tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan 

mental,professionalitas,sosial guru-murid yang kohesif 

Guru siap memberi contoh dan menjadi contoh.ingat lah pada postulat bahwa 

value is neither tough now cought,It is learned(Herman 1966).Nilai tidak bisa diajarkan 

ataupun ditangkap. 

PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan Nilai dan 

Moral,dengan alasan sebagai berikut:  

1. Materi PKn adalah Konse-konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika 

perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia  
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2. Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam prilaku 

nyata dalam kehidupan sehari-hari 

3. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional,intelektual,dan sosial dari 

peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami(bersifat 

kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat prilaku). 
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BAB II 

PPKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral 

A. Konsep Pendidikan dan Moral 

Tentu Anda masih ingat, pada kegiatan Belajar 1 telah kita bahas sepintas 

mengenai PPKn sebagai suatu bentuk pendidikan nilai dan moral di Indonesia.Bila kita 

kaji secara konseptual pendidikan nilai atau value education akan pendidikan  atau 

moral education memiliki konotasi dan cakupan yang berbeda.Pendidikan Nilai 

cakupannya lebih luas daripada pendidikan moral karena konsep nilai mencakup segala 

macam nilai seperti nilai religius,ekonomi,praktis,etis dan estetis. Pendidikan moral 

pada dasarnya berkenan dengan proses pendidikan nilai etis, yakni persoalan baik dan 

buruk 

Bila kita melihat kembali konsep PPKn menurut undang-undang no 2 Tahun 1989 

seperti dapat anda baca kembali pada kutipan dalam kegiatan belajar  1 modul ini.PPKn 

merupakan mata pelajaran yang bersifat multidimensional. 

Ia merupakan pendidikan nilai,pendidikan moral,pendidikan social,dan masalah 

Pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan 

pendidikan moral.Oleh karena itu secara singkat PPKn dinilai dan sebagai mata 

pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral.Alasannya antara lain 

sebagai berikut: 

1. Materi PPKn adalah konsep-konsep nilai pancasila dan uud 1945 beserta        
perwujutan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia 
 

2.  Sasaran belajar akhir  PPKn adalah perwujutan nilai-nilai tersebut dalam    perilaku 

nyata  kehidupan sehari-hari 

3.  Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional,intelektual,dan social      dari 

peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami    (bersifat 

kognitif)tetapi dihayati (bersifat ojektif) dan dilaksanakan   (bersifat perilaku) 

          Pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam PPKn tersebut,dalam 

pandangan Lickona (1992) disebut “educating for character” atau “pedididkan watak” 

lickona mengartikan watak atau karakter sesuai  dengan pandangan filosof Michael 

Novak (Lickona 1992:50-51) yakni Compaitble mix of all  

Those virtues down through history (artinya suatu perpaduan yang harmonis dari 

berbagai kebajikan yang tertuang dalam keagamaan,sastra,pandangan kaum cerdik-

pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman). 
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          Oleh karena itu Lickona(1992,51)memandang karakter atau watak itu memiliki 

tiga unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing,moral feeling,and moral behavior 

atau konsep moral,rasa dan sikap moral dan perilaku moral.   

1. Pendekatan Klarifikasi.Nilai yang memadai untuk digunakan melatih siswa dalam     

Mengkaji,memilih,dan melaksanakan suatu nilai secara bertanggung jawab. 

2. Pendekatan Perkembangan Moral  yang sangat cocok untuk meningkatkan    
kematangan moral secara berjenjang bertahap. 

3. Pendekatan Keterlibatan dalam masyarakat  yang dapat dimanfaatkan untuk    
mengembangkan  pikiran,sikap,dan keterampilan sosial siswa melalui peran   serta 
secara efektif dalam kegiatan masyarakat,misalnya membangun jalan   tembus desa. 

4. Pendekatan Reformasi Kelembagaan Sekolah yang dapat digunakan dalam    
memadukan kegiatan sekolah dengan kegiatan dalam masyarakat   sehingga para 
siswa dapat belajar sesuatu yang secara formal tidak ada   dalam kurikulum sekolah. 

             Sementara itu,Simon.Howe,dan Kirchenbaum (1972) menawarkan 4 (empat) 

pendekatan yakni: 

1. Pendekatan Penanaman Moral yang biasanya digunakan untuk menyegarkan nilai   
yang dianggap sudah seharusnya diterima karena kebenarannya tidak perlu     
diragukan,misalnya nilai-nilai aqidah keagamaan.  

2. Pendekatan Transmisi Nilai Bebas  yang biasanya dipakai untuk mengkaji memilih 
nilai secara bebas,misalnya memilih warna pakaian atau model yang bersifat    
Informal. 

3. Pendekatan Teladan yang dapat digunakan untuk meengajarkan nilai melalui    
Pununjukan figur public yang kepribadiannya patut diteladani,misalnya tokoh   
masyarakat,ilmuwan,ulama dan rasul. 

4. Pendekatan Klafikasi Nilai yang dapat digunakan dalam pemantapan nilai siswa 
melalui proses pengkajian,pemilihan dan penerapan nilai yang dihadapinya   (model 
ini sama dengan model 1 Newman (1977)) 

    

         Di luar model-model tersebut,Lickona (1997) menegaskan perlu dikembangkan 

budaya moral positif (Positive Moral Culture)  yang mencakup 6 (enam) unsure sebagai 

berikut: 

1. moral dan kepimpinan akademik kepala sekolah 
2. displin seluruh warga sekolah dalam mewujudkan dan membina nilai-nilai yang 

baik. 
3. kebersamaan seluruh warga sekolah  
4. organisasi siswa yang demokratis 
5. suasana moral saling menghargai,adil dan kerja sama yang tulus 
6. peningkatan pentingnya moralitas secara terus menerus.   

 

 



10 
 

BAB III 

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dan semagat Kebangsaan 

Istilah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan Ini. 

Ada dua kunci yakni perjuangan bangsa dan kebangsaan. setidaknya ada tiga 

pengertian perjuangan secara harfiah, yang pertama. 

1. Perjuangan yang berarti usaha yang pernah dengan kesulitan. 

2. Istilah perjuangan identik dengan usaha untuk merebut sesuatu atau 

peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. 

3. Dalam komplek politik, perjuangan yang berarti wujud interaksi sosia, 

termasuk persaingan, pelanggaran dan konflik. 

Sedangkan konsep kebangsaan yang menandai golongan bangsa (nation) 

atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu Negara. paham yang mendasarkan 

diri pada perasaan kebangsaan,  atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara 

sendiri disebut nasionalisme. 

Istilah  perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia 

melalui pergerakan dan organisasi kemasyarakatan maupun politik untuk menjadi 

suatu bangsa dan Negara yang mardeka. apabila pembatasan ini yang dijadikan 

kriteria maka pembahasan sejarah perjuangan dimulai sejak munculnya kesadaran 

berbangsa atau kebangkitan nasional, yakni sejak awal abad ke-20 dan mencapai 

puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yakni saat diproklamasikan 

kemerdekaan Negara Repulik Indonesia. perjuangan untuk melepaskan diri dari 

penjajah telah dilaksanakan di berbagai daerah di nusantara jauh sebelum abad ke-

20 hanya perjuangannya belumlah bersifat nasional atau kebangsaan untuk 

membentuk suatu Negara bangsa. Perjuangan dilaksanakan oleh sejumlah 

kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah/kerajaan tertentu secara lokal 

sehingga sering disebut perjuangan daerahan/lokal. 
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Sistem tanam paksa mewajidkan rakyat memanam sebagian sawah atau 

ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan 

kepada pemerintah. adapun pokok-pokok perataran Tanaman paksa itu sebagai 

berikut: 

1. Petani wajidkan menyediakan I/5 dari tanahnya. 

2. Hasil tanaman wajid diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. 

3. Tanah yang dikenakan tanaman wajid dibebaskan dari pajak tanah. 

4. Tenaga yang diperuntukan bagi pemeliharaan tanaman diwajibkan. 

5. mereka yang tidak memiliki tanah, dikenakan wajib kerjakan di perkebunan 

selama 65 hari atau setahun. 

6. Kerusakan tanah wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah. 

Di tegah-tegah penderitaan rakyat nusantara akibat konflik cultuur stelsel, 

dinegeri belanda sendiri terjadi proses pembagunan besar-besaran hasil karingat 

rakyat di nusantara yang mengalami proses pembodohan dan pemiskinan, muncul 

pula suara-suara yang ingin membela rakyat jajahan di parlemen Belanda 

terutama dari partai liberal yang memenangkan pemilu saat itu. orang-orang yang 

menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di nusantara itu adalah : 

1. Baron Van Houvell, seorang pendeta. 

2. Eduard Douwes Dekker, terkenal nama samara Multatuli, bebas Asisten 

residen lebak. 

3. Mr. Van Deventer, yang gigih membela kepentingan rakyat Indonesia dan 

berpendapat bahwa belanda mempunyai utang budi kepada rakyat Indonesia. 

Ada 3 jenis pergerakan politik pada masa 1908-1920 yaitu : 

1. Organisasi-organisasi Indonesia terdiri atas. Budi utoma, sarekat Islam, 

perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan. 

2. Perkumpulan percampuran, bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia, 

seperti Insulinde, nasional  Indische partij, De Indische partij-Douwes 
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Dekker, Indische Social Democratische Vereeniging-Sneevliet, Indische 

Social Democratische Partij. 

3. Perkumpulan percampuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan 

dengan negeri belanda. 

Pergerakan politik pada masa 1920-1932 untuk organisasi Indonesia 

meliputi partai komunis Indonesia seperti : 

1. Budi utomo merupak organisasi pertama di Indonesia yang terbentuk 

modern. Pada kongres pertama budi utomo, 5 oktober 1908 di Jogjakarta, 

konres berhasi menetapkan tujuan perkumpulan,yaitu sebagai berikut ini. 

Kemajuan yang selares (harmonis) membuat negeri dan bangsa, terutama 

dengan kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan 

industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu)  

Budi utomo sebagai perkumpulan orang-orang yang berhaluan 

berdasarkan kebangsaan jawa liberal, mulai dari kehilangan kedudukanya 

karna munculnya organisasi lain yang berhaluan agama seperti sarekat islam 

dan muhammadiyah serta ISDV yang berhaluan marxis. 

2. Serikat islam, didirikan di solo tahun 1911 oleh haji samanhudi semula 

namanya sarekat dagang islam atau di singkat (SDI) berdasarkan koperasi 

yang bertujuan untuk memajukan perdagangan indonesi di bawah Panji-Panji 

islam sebagai agama yang terbesar di Indonesia. lahirnya sarekat islam lebih 

bayak di latar belakangi oleh factor-faktor sebagai berikut : 

a) Perdagangan bangsa tionghoa yang lebih bayak menghambat 

perdagangan Indonesia,sepertri monopoli bahan-bahan batik. 

b) Semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air. 

c) Cara adat istiadat lama yang terus di pakai di daerah-daerah kerajaan 

yang makin lama makin di rasakan sebagai penghinaan. 

Kongres ketiga di bandung 17-24 juni 1916 yang dinamakan kongres 

nasional pertama, sementara  itu national indische partij (NIP) dan ISDV 
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(Indiscle social democraty Veremegig) namun NIP tidak berhasil masuk 

dalam SI karna keanggotaan NIP meliputi pula peranakan belanda dan 

tionghoa. Sedangkan ISDV memiliki kesamaan dalam arah organisasi dan 

aksi, antara lain menantang Adat-adat kuno dan hak istimewah golongan 

tionghoa. 

Sebagai organisasi yang beraliran sosialisme kiri, ISDV yang termasuk 

ke tubuh SI hanya sebagai cara untuk meraih banyak anggota sehingga 

Akhirnya ISDV mendeklarasikan diri sebagai organisasi komunis terutama 

setelah keberhasilan revolusi rusia. akibatnya dari gerakan ini, jumlah anggota 

SI menurun dan SI merah dan akhirnya menjadi Partai komunis Indonesia. 

3) Perkumpulan pasundan, didirikan pada bulan September 1914 di Jakarta. 

Anggaran dasarnya mirip dengan budi Utomo hanya ditunjukan untuk daerah 

pansundan saja. pansundan merupakan organisasi yang bukan hanya untuk 

orang kelompok atas melainkan juga untuk kelompok rakyat kecil. 

4) Serikat Sumatra, didirikan pada tahun 1918 oleh orang Sumatra yang ada di 

Jakarta menjelang pendirian Volksraad. 

5) Perkumpulan orang Ambon. Ada beberapa perkumpulan orang Ambon, 

seperti ‘’Wilhelmina”, didirikan pada tahun 1908 di Magelang oleh kaum 

Militer yang berusaha saling hidup rukun, mengeratkan hubungan dengan 

negeri belanda serta memajukan pengajaran. selain itu, ada beberapa 

perkumpulan orang ambon’s Bond didirikan tahun 1911 oleh pegawai negeri 

di Amboina yang berusaha memajukan pengajaran dan penghidupan rakyat 

Ambon. pada tahun 1920-1930 yang ditandai organisasi yang cukup besar 

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ialah partai Nasional Indonesia, 

didirikan di Bandung 4 juli 1927. Sebagai organisasi kebangsaan, PIN 

berasaskan menolong diri sendiri (Selfhelp), non-kooperatif dan marhaenisme 

yang bertujuan sebagai berikut. 

1.   Bidang politik 

2. Bidang ekonomi 

3. Bidang sosial 
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Sebagai pendiri dan sekaligus ketua PNI, Ir. Sukarno yang dalam 

perjuangan dibantu oleh Mr. Sartono, Mr. Sujadi, Mr. ishak, Dr.Syamsi, 

Mr, Budiardjo, dan Mr. Ali Sastroamidjojo berkeyakinan bahwa sebelum 

meletus perang Laut Teduh, rakyat Indonesia harus bersatu organisasi 

yang kokoh. 

Organisasi-organisasi yang tumbuh dan pada dasarnya mengarahkan 

tujuannya untuk mencapai  

kemerdekaan dari penjajah (Imperialisme) tersebut antara lain berikut 

ini. 

1. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Sejak tahun 1932, 

organisasi ini dipimpin oleh Moh. Hatta, tujuannya melepaskan diri dari 

penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap 

nonkoperasi dengan pihak pemerintah belanda. 

2. Partai Indonesia (Partindo). Organisasi ini dipimpin oleh Mr. Sartono 

merupakan kelanjutan dari PNI lama sehingga tujuannya pun sama ialah 

Indonesia mardeka. tujuan partindo ialah : 

1. Memperluaskan hak-hak politik, berdasarkan politik. 

2. Perbaikan hubungan komunis dalam masyarakat. 

3. Perbaikan ekonomi rakyat. 

1 Gerakan Rakyat Indonesia (gerindo). Didirikan di Jakarta tahun 1937 

oleh mantan anggota partindo sehingga tujuannya sama dengan partindo. 

2 Partai Persatuan Indonesia (Parpindo). Partai ini berubah mencapai 

kemajuan kearah suatu masyarakat dan bentuk negaranya yang tersusun 

menurut keinginan rakyat. 

3 Budi Utomo (BU). Hasil kongres tahun 1931, BU  terbuka untuk semua 

golongan bangsa Indonesia. Tujuannya BU mengalami perkembangan, 

ialah berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia. 

Pada tanggal 22 desember  1928  organisasi  wanita Indonesia 

mengadakan kongres pertama yang melahirkan perserikatan 
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perhimpunan  Istri Indonesia (PPII) Dan tanggal itu, kemudian diajukan 

sebagai “ hari ibu’’dilihat dari lahinya kesadaran yang mendalam wanita 

Indonesia tentag nasipnya, kewajibannya, kedudukannya dan 

keanggotanya dalam masyarakat dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

BAB IV 

KERAGAMAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA 

 

Bhinneka tunggal ika adalah semboyan atau motto bangsa indonesia 

yang terdapat dalam lembaga Negara ` burung garuda `. istilah tersebut diambil 

dari buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular yang ditulis dalam bahasa 

Sanskrit. Bhineka tunggal ika menunjukan bahwa bangsa indonesia adalah 

bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik 

dalam aspek agama, budaya, maupun ras dan suku bangsa. 

 Kebhinekaan yang ada pada diri bangsa indonesia merupakan potensi 

sekaligus tantangan. Sebagai potensi berarti telah terbukti secara nyata dapat 

menjadi perekat atau patri bagi bangsa indonesia sejak awal kemardekaan 

bahkan sejak tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 

pada tahun 1908 dalam melawan dan mengisi serta mempertahankan 

kemardekaan bangsa.  

 Pada tahun 1908 dirintis perjuangan yang bersifat nasional, yang 

dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo didirikan organisasi yang diberi 

nama `Boedi Utomo`. Kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara tampak 

terutama dengan dicetuskannya ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 

Oktober 1928 oleh para pemuda dari berbagai kesatuan aksi. 

Sumpah pemuda tersebut menjadi inspirasi bagi bangsa indonesia untuk 

terus berjuang merebut kemardekaan. Dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 

1945 bangsa indonesia memproklamasikan kemardekaan indonesia dalam 

wadah NKRI. Dengan demikian jelas bahwa bhineka tunggal ika merupakan 

kekayaan dan sekaligus merupakan tantangan bagi bangsa indonesia.  

Kebhinakaan adalah sifat nyata bangsa indonesia yang sering kita 

banggakan namun sekaligus juga kita prihatinkan karena masyarakat kita yang 

heterogen. Maka upaya untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan antar suku 

dibentuklah MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, dengan mengurang 

interintervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya, sedangkan inisiatif dan 

potensi masyarakat yang dikembangkan. 

Keanekaragaman bangsa indonesia di latar belakangi oleh jumlah suku-

suku bangsa indonesia yang mendiami wilayah indonesia, yang masing-masing 

memiliki cirri atau karekter tersendiri baik dalam aspek sosial maupun budaya. 

Untuk mempertegas kondisi kebhinekaan di indonesia koentjaraningrat ( 1993 
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menguraikan secara garis besar unsure-unsur pokok yang duduk dalam seleksi 

dari 15 kebudayaan indonesia, dan mengelompokan nya kedalam 6 tipe sosial 

budaya yaitu : 

1. Tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan ubi jalar 

sebagai tanaman pokoknya dengan kombinasi dengan berburu dan meramu, 

system dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan 

stratafikasi.  

2. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah 

dengan padi sebagai tanaman pokok, system dasar kemasyarakatannya berupa 

komunitas petani. 

3. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam diladang atau di sawah 

dengan padi sebagai tanaman pokoknya, system dasar masyarakatnya berupa 

desa. 

4. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi 

sebagai tanaman pokoknya system dasar kemasyarakatannya berupa komunitas 

petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. 

5. Tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai cirri- cirri pusat pemerintahan 

dengan sector perdagangan dan industry yang lemah. 

6. Tipe masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu sector 

perdaganan dan industry yang agak berarti tetapi masih didominasi oleh aktivitas 

kehidupan pemerintah. 

Sementara itu Awan Mutaqin (1992: 49-50) menyatakan bahwa konstruksi 

keragaman kebudayaan bangsa indonesia dapat dirrumuskan berdasaarkan nilai 

adaptasi ekologi, system kemasyarakatan dan berbagai pengaruh unsur-unsur dari 

luar, dengan perincian : 

1. Budaya berkebun sederhana  

2. Budaya berladang dan bersawah 

3. Budaya bersawah 

4. Budaya masyarakat kota 

5. Budaya metropolitan 

Menurut koentjaraningrat (1993; 384) ada 4 aspeek yang harus diperhatikan 

dalam menganalisis hubungan antar suku-suku bangsa dan golongan, yaitu: 

1. Sumber-sumber konflik 

2. Potensi untuk toleransi 

3. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku 

bangsa atau golongan  
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4. Kondisi masyarakat dimana hubungan dan pergaulan anntar suku bangsa atau 

golongan tersebut berlangsung 

Koentjaraningrat juga mengatakan bahwa sumber-sumber konflik di Negara 

berkembang ada 5, yaitu: 

1. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing 

dalam hal mendapatkan mata pencarianhidup yang sama. 

2. Kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari 

kebudayaannya kepada warga dari satu suku bangsa lain 

3. Konflik yang sama dasarnya terlebih lagi fanatic dalam wujudnya bisa terjadi 

kalau warga dari satu  suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep 

agamanya terhadap suku bangsa lain yang berbeda agama 

4. Konnflik akan terjadi kalau suku-suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku 

bangsa lain secara politis  

5. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku suatu bangsa 

yang telah bermusuhan secara adat. 

Namun, kondisi serta keadaan inndonesia juga sangat menguntungkan karena 

ada dua potensi untuk bersatu, yaitu:  

1. Warga dari dua suku bangsa yang bersangkutan yang berbeda dapat saling bekerja 

sama secara sosial ekonomi 

2. Warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat hidup berdampingan konflik, 

kalau ada orientasi kearah suatu golongan ketiga yang dapat menetralisasi 

hubungan antara kedua suku bangsa tersebut. 

 

KEBANGGAAN SEBAGAI BANGSA INDONESIA 

Bangsa secara umum berarti kesatuan orang-orang yang mempunyai 

kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa dan sejarahnya. Menurut Ernest 

Renan bangsa indonesia terbentuk dari orang-orang yang mempunyai persamaan 

latar belakang sejarah, pengalaman serta perjuangan yang sama dalm mencapai 

hasrat untuk bersatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbentuknya bangs 

karena  adanya kesamaan dalam hal latar belakang sejarah, pengalaman, 

perjuangan dalam mencapai kemardekaan, keturunan, adat istiadat, dan bahasa.  

Bangsa indonesia mempunyai berbagai keunnggulan disbanding Negara 

lain, diantaranyya: 

1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar 

2. Memiliki keanekaragaman dalm berbagai aspek kehidupan sosial 
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3. Dalm pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan  nusantara 

4. Semangat sumpah pemuda  

5. Memiliki tata karma atau keramahtamahan yang tidak dimiliki bangsa lain 

6. Letak wilayah yang amat strategis 

7. Keindahan alam indonesia 

8. Salah satu keajaiban dunia ada di indonesia 

9. Wilayahnya sangat luas 

10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam 

11. Matahari dapat bersinar sepanjang hari 

12. Adanya tekat yang diemukakan oleh para pemuka agama dalam seminar dan 

lokakarya rekonsiliasi indonesia 

Selain hal-hal diatas yang merupakan kondisi objektif bangsa indonesia maka 

secara internasional, bangsa indonesia sudah beberapa kali dipercaya untuk 

menyelengarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Dengan 

semua kelebihan-kelebihan tersebut, sudah pasti kita merasa bangga sebagai 

bangsa indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB V 

UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA (AMANDEMEN) 

A. UUD 1945 

Menurut Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi itu tidak hanya bersifat 

yuridis semata-mata melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. 

Dengan lahirnya konstitusi ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan 

memahami posisi dan kedudukannya masing-masing sehingga jalanya pemerintahan 

Negara dapat dikendailakan atau dilandasi oleh aturan-aturan yang jelas. Jadi konstitusi 

(UUD) itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan Negara. Jika suatu Negara 

tidak memiliki UUD (konstitusi) dapat dipastikan pada masa lampau sejarawan inggris 

yang bernama Lord Acton berpendapat bahwa power tend to corrupt, but absolute 

power tend corrupt absolute yang mengandung arti bahwa kekuasaan itu cenderung 

untuk disalah gunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti disalah gunakan. 

BPUPKI yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan 

kemerdekaan Indonesia telah mengalami dua kali sidang.  

pertama, pada tanggal 29 mei – 1 juni 1945. 

Kedua, diselenggarakan tanggal 10 – 17 juli 1945. 

BPUPKI membentuk panitia sebagai berikut : 

Panitia perumus, yang beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Pada 

tanggal 22 juni 1945, pantia tersebut berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan 

UUD yang dikenal dengan nama piagam Jakarta. 

Panitia perancang UUD, yang juga diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia perancang ini, 

kemudian membentuk panitia kecil perancang UUD yang di ketuai oleh Prof. Dr 

Soepomo. 

Panitia perancang pembela tanah air, dengan ketuanya Abikusno 

Tjokrosuyoso.Panitia perancang ekonomi, dan keuangan dengan ketuanya Drs. Moh 

Hatta. Tanggal 14 juli 1945 sidang BPUPKI yang dipimpin ketua dr. Radjiman 

Wedyodiningrat, menerima bulat dua rancangan yaitu rancangan proklamasi dan 

rancangan mukadimah/pembukaan UUD, berasal dari naskah piagam Jakarta. 

Setelah jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu (15 agustus 1945) PPKI 

dijadikan badan nasional dengan menambahkan jumlah anggotanya yang semulanya 21 
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orang menjadi 27 orang dan dianggap mewakili seluruh wilayah tanah air dan lapisan 

masyarakat Indonesia. 

Pada tanggal 18 agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan 

menetapakan keputusan yang penting bagi kehidupan Negara yaitu : 

Menetapkan dan merumuskan UUD 1945 yang bahan-bahanya di ambil hampir dari 

seluruh pembukaan UUD yang telah disusun oleh panitia perumusan tanggal 22 juni 

1945; 

Menetapkan dan mengesahkan UUD, yang bahan-bahanya hampir seluruh diambil dari 

rancangan UUD, yang disusun panitia pada perancang UUD pada tanggal 16 juli 1945; 

Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan 

Wakil presiden Republik Indonesia. 

Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. 

Memperoleh konstitusi dengab cara, tulisan simorangkir (1973) yang dikutip ending 

sudarja (1980) yang berpendapat bahwa UUD (konstitusi) dapat diperoleh cara. 

Grants (pemberian) aktroi 

Dileberte Creation (dibuat dengan sengaja) 

Revolution 

UUD yang diperoleh dengan cara Grants atau Actroi bias any adilakukan oleh 

Negara-Negara yang didahulukan bersifat Absolut. Tetapi dengan lahirnya paham 

demokrasi maka Negara-negara tersebut menyodorkan  UUD (konstitusi) yang 

menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh Raja. Artinya kekuasaan 

Raja dibatasi oleh UUD. 

Deliberate Creation biasanya dilakukan Negara-negara baru. 

Revolusi, biasanya berdiri diatas Negara-negara yang berdirinya diatas Negara-negara 

yang telah ada. 

Apabila kita menyebut UUD 1945 yang kita maksud adalah keseluruhan naskah yang 

terdiri atas (1) pwmbukaan (4 alinea) 
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I. Materi Pancasila Dan UUD 1945 

Melalui pembelajaran PKn minimal terdapat tiga hal yang akan dan harus 

dikembangkan oleh guru, yaitu Kecerdasan warga Negara ( Civic Intellgence  ) , 

Tanggung jawab warga Negara ( Civic Responsibility ) , dan partisipasi warga Negara ( 

Civic Partisipation ). Untuk mengembangkan ketiga hal tersebut , tentu anda harus 

mahir mengun, media , metode , dan evaluasi pembelajaran ( Khususnya PKn ). 

Kemampuan kita dalam menggunakan berbagai macam metode pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran siswa baik keberhasilan aspek 

kongnitif , maupun aspak afektif dan pisikomotor . 

Untuk mengembangkan sikap disiplin , anda tidak cukup hanya mengunakan 

metode ceramah murni tetapi perlu divariasikan dengan metode yang mengungkapkan 

nilai , seperti analisis nilai , simulasi ,permainan dan percontohan .Dalam kurikulum  ( 

PPKn / PKn ) biasanya ada penegasan bahwa uraian setiap pokok bahasan mencangkup 

kegiatan pengenalan , pengembangan , dan pengamalan dalam suatu  konsep atau nilai . 

Dalam pengenalan suatu konsep atau nilai – norma , kita dapat mengunakan  metode 

ceramah atau ekspositorik ; sedangkan untuk pengembangan konsep  , nilai – norma , 

kita dapat mengunakan metode diskusi atau Tanya jawab nilai dan analis nilai , untuk 

pengamalan dapat mengunakan metode diskusi atau simulasi . Mislnya melalui diskusi 

untuk pokok bahasan Musyawarah , kita ddapat mengamati dan membina kemampuan 

siswa dalam menhargai pendapat orang lain dan sikap tidak ingin menang sendiri . 

Perlu kita kita ketahui bahwa ciri utama PKn ( baru ) tidak lagi menekankan pada 

mengajar tentang PKn , tetapi lebih berorentasi pada membelajarkan PKn atau pada 

upaya guru untuk ber – PKn atau untuk melaksanakan PKn . Agar siswa yang di bina 

serta dibimbing dapat membiasakan diri atau melakoni isi pesan materi PKn ,dengan 

demikian  alangkah baiknya guru memahami tipe – tipe belajar menurut Jacques Delors 

( 1996 ) mengemukakan ada empat tipe dasar belajar yaitu : 

1. Belajar tahu ( Learning to know ) dibagi menjadi tiga yaitu 

a) Menguasau pengetahuan sebagai informs dan alat . 

b) Belajar untuk belajar lebih lanjut . 
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c) Belajar mengembangkan pengetahuan . 

2. Belajar berbuat ( Learning to do ) dibagi menjadi dua yaitu 

a) Menguasai keterampilan kerja 

b) Menguasai kompetensi professional 

3. Belajar hidup bersama ( Learning to live together ) dibagi menjadi dua yaitu 

a) Memahami orang lain 

b) Memahami keagamaan nilai keagamaan dan saling ketergantungan 

c) Mampu bekerja sama 

4. Belajar mengembangkan diri (  Learning to be ) dibagi menjadi dua yaitu 

a) Mengembangkan seluruh aspek kehidupan 

b) Meningkatkan  diri sesuai perkembangan lingkungan 

Dalam kaitannya dengan materi pembelajaran Pancasila dan UUD 1945 , 

sejumblah model pembelajaran dapat dijadikan alternative untuk dipergunakan dalam 

proses pembelajaran PKn . Penggunaan berbagai model pembelajaran tersebut tentu 

harus disesuaikan dengan karekteristik tujuan pembelajaran  

Dalam PKn dikenal suatu model pembelajaran yaitu model VCT ( Value 

Clarification Technique / Teknik Pengungkapan Nilai ) , menurut A . Kosasih Djhari 

model  VCT  meliputi sebagai  berikut : 

1. Metode percontohan  

2. Analisis nilai  

3. VCT daftar / matrik yang meliputi  

a) Daftar  baik – buruk  

b)  Daftar tingkat urutan  

c) Daftar skala prioritas  

d) Daftar gejala kontinum  

e) Daftar penilaian diri  

f) Daftar membaca pikiran orang lain tentang diri kita  

g) Prisai kepribadian diri  

4. VCT dengan kartu keyakinan  
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5. VCT melalui teknik wawancara  

6. Teknik yurisprudensi  

7.  Teknik inkuri nilai  

Pola pembelajaran VCT  menurut A . Kosasih Djahiri ( 1992 ) diangap ungul karna:  

1. Mampu membina dan mempribadikan nilai moral . 

2. Mampu mengklarifikasikan dan mengungkapkan isi pesan nilai moral yang 

disampaikan 

3. Mampu menklarifikasikan dan menilai kualitas nilai moral dalam kehidupan 

nyata  

4. Mampu mengundang  ,  melibatkan , membina dan mengembangkan potensi 

diri siswa terutama potensi aktualnya  

5. Mampu memberikan pengalaman belajar berbagai kehidupan  

6. Mampu menangkal , menjedakan , mengitervensi , dan menyubversi 

berbagai nilai moral naïf yang ada dalam system nilai dan moral yang ada 

dalam diri seseorang  

7. Menuntun dan memotifasi hidup layak dan bermoral tinggi  

Perlu dipahami bahwa “ UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara di Indonesia “ . Jadi intinya adalah 

peraturan , sedangkan peraturan bukan hanya terdapat dalam rangka 

menyelengarakan pemerintahan Negara , tetapi ada dalam system pergaulan 

manusia termasuk peraturan di sekolah yang di kenal denga tata tertip sekolah .  

Dalam kaitannya dengan Pancasila dan UUD 1945 , salah satu alternative model 

pembelajaran yang dapat dipertimbangkan adalah VCT percontohan ( untuk kelas 

rendah ) dan VCT analisi untuk kelas – kelas tinggi . Oleh karna itu , kajian materi 

abstrak tersebut perlu divisulisasikan melalui contoh – contoh dalam bentuk gambar 

, foto atau cerita . Sebagai contoh , untuk menjelaskan arti Ketuhanan Yang Maha 

Esa ( sila 1 ) perlu diberikan contoh yang kongkrit , dalam pelaksanaanya model 

percontohan ( example provisory ) tidak berdiri sesndiri , tetapi divariasikan dengan 

motode lain seperti , caramah ,ekspositori , dan Tanya jawab . Langkah – langkah 
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pembelajaran dengan model pembelajaran VCT percontohan sebagaimana 

dikemukakan A . Kosasi Djahari ( 1985 ) ssebagai berikut : 

1 . Membuat / Mencari Media Stimulus  

 Media Stimulus yang akan kita gunakan dalam ber – VCT hendaknya : 

a) Mampu merangsang , mengundang dan melibatkan potensi afektual siswa .  

b)  Terjangkau oleh pengetahuan dan potensi afektual siswa  

c) Membuat sejumlah nilai moral yang kontras  

Untuk stimulus yang berupa cerita khususnya yang berkaitan dengan materi 

Pancasila dapat dikemukakan melalui cerita atau dongeng  rakyat ,  atau 

kejadian yang tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila seperti , main hakim 

sendiri dan anak durhaka 

     2 .  Kegiatan Pembelajaran ( KBM )  

a) Guru melontarkan stimulus dengan melontarkan cerita atau menampilkan 

gambar  

b) Memberikan kesempatan beberapa saat  kepada siswa untuk berdialog 

sendiri atau sesama teman 

c) Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru  

d) Fase menentukan argument dan klarifikasi pendirian  

e) Fase pembahasan / pembuktian argument  

f) Fase penyimpulan 

 Melalui model VCT percontohan tersebut siswa dapat memahami sikap dan 

perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai pancasila , dan diajak untuk 

melaksanakan perbuatan – perbuatan yang sesuai dengan nilai – nilai pancasila , model 

pembelajaran lainnya yang dianggap cocok digunakan dalam membelajarkan nilai 

Pancasila dan UUD 1945 yaitu model VCT  analisis nilai ( ANIL ) . Langkah – langkah 

yang ditempuh dalam melaksanakan model analis nilai sebagai berikut : 

A . Persiapan 



26 
 

1. Menyusun satuan acara pembelajaran / satuan pembelajar sesuai dengan pokok 

bahasan atau konsep yang akan diajarkan  

2. Menetapkan bagian mana dari materi kedisiplinan yang akan disajikan melalui 

analisis nilai 

3. Menyusun sekenario kegiatan sehingga jelas langkah – langkah yang akan 

ditempuh  

4. Menyiapkan lembar kerja siswa yang berisi panduan terperinci bagi siswa dalam 

ber – VCT  

B . Pelaksanaan  

 Langkah – langkah kegiatan VCT analisis nilai hamper sama dengan VCT 

percontohan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Setelah membuka pelajaran guru menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan 

ber – VCT  

2. Pelontaran / pembagian media stimulus oleh guru atau siswa berupa cerita atau 

gambar  

3. Guru memperhatikan aksi dan reaksi spontan siswa atas cerita tersebut  

4. Melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru , baik secara individual 

, kelompok maupun klasikal 

5. Fasse menentukan argument dan klarifikasi pendirian  

6. Fase pembahasan / pembuktian argument  

7. Fase penyimpulan  

 Melalui model pembelajaran VCT Analisis Nilai tersebut guru akan mudah 

mengungkapkan sikap , nilai dan moral . Sebagai media pembelajaran kita dapat 

membuat bagan intisari materi pembelajaran , selain itu cerita ( kasus ) . Sedangkan 

untuk evaluasi , gru dapat melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar ,dalam 

evaluasi proses belajar dapat menggunakanpen gamatan terhadap aktivitas 
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BAB VI 

 

PENGERTIAN DEMOKRASI 
 

     Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata yunani “demos” berarti rakyat 

dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan 

“rakyat berkuasa” atau government or rule by the people (pemerintahan oleh rakyat). 

Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik 

secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses 

pemilihan umum  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut 

“luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan mengacu pada ucapan 

Abraham Lincoln, the govermentfrom the people, by the people and for the people ( 

suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). 

    Bentuk demokrasi paling umum saat ini dengan jumlah penduduk suatu kota ada 

yang 50.000 orang bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau 

demokrasi perwakilan. 

    Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang 

dapat merugikan hak- hak rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan menindas rakyat 

demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah 

seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat 

praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku 

sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan kebebasan.  

   Alamudi (1991) mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut : 

1. Kedaulatan rakyat 

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah 

3. Kekuasaan mayoritas 

4. Hak-hak minoritas 

5. Jaminan hak asasi manusia 

6. Pemilihan yang bebas dan jujur 

7. Persamaan didepan hukum 

8. Proses hukum yang wajar 

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional 

10. Lurahlisme social, ekonomi dan politik 

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat. 

 

    Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan 

menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu Negara dapat dikatakan demokratis 
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apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan hak asasi manusia. 

Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat 

dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, goglongan atau warga Negara 

hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-

undang. 

  

    Budiardjo (1988) mengategorikan aliran pemikiran demokrasi itu atas dua ialah 

demokrasi konstitusional dan “demokrasi”.  Di asia, demokrasi konstitusional dianut  

antara lain oleh india, Pakistan, Filipina dan Indonesia. Demokrasi yang mendasarkan 

diri pada paham komunisme dianut oleh RRC dan Korea Utara.  

 

   Lihat dan bukalah kitab UUD 1945pada bagian penjelasan umum lalu periksa topic 

sistem Pemerintahan Negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa: 

1. Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). 

2. Sistem konstitusional 

Pemerintahan  berdasarkan atas Sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat 

absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). 

 

    Pada bagian pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan sekaligus menjadi bunyi 

sila keempat pancasila yang merupakan cirri khas demokrasi di Indonesia, yakni “ 

kerkayatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 

perwakilan”.  

 

PENGERTIAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL 

 

    Demokrasi yang sesungguhanya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang 

kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi). 

         Perkataan Lord Acton, sebagai berikut : “ power tends to corrupt, but absolute 

cenderung untuk menyalahgunakannya kekuasaanya, tetapi orang yang yang 

mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. 

1. Indikator dan penyelenggaraan Demokrasi Konstitusional 

Pada abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokasi 

konstitusional karena pada saa itulah munculnya para ahli Eropa Barat 

continental , seperti Immanuel Kant dan F.Julius dan A.V Dicey. Dari Anglo 

Saxon yang memberikan kesaksian yuridis yang dikenal dengan rechstsstaat atau 

Rule of Law. Menurut Kant dan Sthal (dalam Budiarjo, 1988) ada empat unsur 

rechstsstaat, yakni berikut ini : 
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a. Hak-hak Asasi Manusia. 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak itu. 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

 

Sedangkan dari kalangan Anglo Saxon, A.V Dicey, mengidentifikasikan unsur- 

unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut: 

a. Supremasi aturan hukum (supremacy of the Law) tidak adanya kekuasaan 

sewenang wenang ( Absence of Arbitrary power), dalam arti bahwa 

seseoang boleh dihukum kalau melanggar hukum. 

b. Kedudukan yang sama didepan hukum ( Equlity before the Law) baik untuk 

pejabat maupun rakyat biasa. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. 

 

Budiardjo (1988) mengidentipikasi sejumlah syarat dasar untuk 

terselenggaranya pemerintah yang demokrasi dibawah Rule of law,sebagai 

berikut; 

b.Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 

c.pemilihan umum yang bebas. 

d.Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 

e.Kebebasan untuk berserikat/breorganisasi dan beroposissi. 

f.Pendidikan kewarganegaraan. 

Ciri masyarakat demokrasi yang pennting adalah tegaknya supremasi hukum 

atau Rule of law.untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demokratis,ppreelu 

adanya pendidikan demokrasi. 

 Sanusi (1999)mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia 

yang dikenal pula dengan the ten pillars of Indonesian constitutional democracy 

berdasaarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945 sebagai 

berikut: 

1.Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2.demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia. 

3.demmokrasi berdasaarkan Kedaulatan rakyat . 
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4.demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat.. 

                  5.demokdrasi  berdasarkan pemisahan kekuasaan Negara. 

                  6.demokrasi berdasarkan otonmi daerah. 

                  7.demokkkrasi berdasarkan supremasi Hukum (Rule of law) 

                  8.demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. 

                  9.demokarsi berdasarkan kesejahtraan rakyat. 

                  10.demokrasi berdasarkan keadilan social. 

     Ekonomi menjadi factor utama bagi status Negara,alasan nya adalah: 

a. Pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang 

cerdas merupakan salah satu criteria bahkan masyarakat demokratis 

b. Selain dapat meningkat kan  kecerdasanhan masyarakat,pertumbuhan ekonomi juga 

dapat menimbulkan urbanisasi 
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BAB VI 

Hakikat Demokrasi dan Pilar-Pilar Demokrasi Konstitusional 

A. PENGERTIAN DEMOKRASI 

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” berarti rakyat 

dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat 

diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people 

(pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang 

dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil,s ering disebut “luber dan jurdil”. Kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan, mengacu pada ucapan 

Abraham Lincoln, the government from the people, by the people and for the people 

(suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). 

 Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani Kuno ialah pada 

masa Negara Kota (city state) Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum 

Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara 

demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan 

majelis sekitar 5000 sampai 6000 orang berkumpul secara fisik menjalankan 

demokrasi langsung. 

Bentuk demokrasi paling umum saat ini dengan jumlah penduduk suatu kota ada 

yang 50.000 orang yang bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau 

demokrasi perwakilan. 

Para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk 

kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi 

karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak 

dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak 
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rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan 

penguasa. Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat 

gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik 

dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku 

sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. 

Bahwa demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji 

oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, persamaan 

didepan hukum yang harus dimiliki oleh seriap individu dan masyarakat. 

Dalam perkembangannya demokrasi telah mengalami pasang surut. Hal ini 

ditandai, antara lain oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang 

menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. 

Istilah demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, 

demokrasi nasional, demokrasi rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila. 

Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara dilakukan secara demokratis. 

Apakah sesungguhnya pemrintahan tersebut diselenggarakan secara demokratis? 

Apakah kekuasaan oleh mayoritas itu selalu demokratis? Tentu saja hal ini harus 

dikembalikan kepada hakikat dari demokrasi. 

Alamudi (1991) mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut. 

1. Kedaulatan rakyat. 

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 

3. Kekuasaan mayoritas. 

4. Hak-hak mayoritas. 

5. Jaminan hak asasi manusia. 

6. Pemilihan di depan hukum. 

7. Persamaan di depan hukum. 

8. Proses hukum yang wajar. 

9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 

10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik. 

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat. 
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Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas 

digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat 

melindungi kaum minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. 

Dari sekian banyak istilah dan aliran pikiran yang menamakan demokrasi, 

Budiardjo (1988) mengategorikan aliran pemikiran demokrasi itu atas dua ialah 

demokrasi konstitusional dan “demokrasi”. Aliran pemikiran yang terakhir ini pada 

hakikatnya lebih mendasarkan diri pada komunisme. Walaupun kedua ajaran itu itu 

pada dasarnya berasal dari eropa, namuan selanjutnya diadopsi (dianut) oleh negara-

negara di luar eropa. 

Indonesia menganut sistem pemerintahan negara demokrasi konstitusional. Lihat 

dan bukalah kitab UUD 1945 pada bagian penjelasan umum periksa topik sistem 

pemerintahan negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa : 

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum demokrasi (Rechtsstaat). 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (Machtsstaat). 

2. Sistem Konstitusional 

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat 

absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). 

 Dari ketentuan Sistem Pemerintahan Negara di atas jelaslah bahwa Indonesia 

menganut demokrasi konstitusional. Ditegaskan pada bagian pembukaan UUD 1945 

alinea keempat dan sekaligus menjadi bunyi sila keempat Pancasila yang merupakan 

ciri khas demokrasi di Indonesia, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 

B. PENGERTIAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL 

Budiardjo (1988) mengidentifikasikan demokrasi konstitusional sebagai suatu 

gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya 

tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang 

membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam kondisi sehingga demokrasi 

konstitusional seringdisebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Istilah lain yang 
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sering pula digunakan adalah constitusional government, limited government atau 

restrained government. 

Anda mungkin masih ingat perkataan Lord Acton, sebagai berikut: “Power tends to 

corrupt, but absolute power corrupts absolutely”, artinya setiap orang yang 

mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi 

orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan 

kekuasaannya. 

1. Indikator dan Penyelenggaraan Demokrasi Konstitusional. 

Pada abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi 

konstitusional karena pada saat itulah munculnya para ahli Eropa Barat 

Kontinental, seperti Immanuel Kant dan F. Julius Stahl dan A.V. Dicey dari 

Anglo Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan 

Rechtsstaat atau Rule of Law. Menurut Kant dan Stahl (dalam Budiardjo, 1988) 

ada empat unsur Rechtsstaat, yakni berikut ini. 

a. Hak-hak Asasi Manusia. 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 

c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Sedangkan dari kalangan Anglo Saxon, A.V. Dicey, menidentifikasi unsur-

unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut. 

a. Supremasi aturan hukum (Supremacy of the Law), tidak adanya kekuasaan 

sewenang-wenang (Absence of Arbitrary Power), dalam arti behwa 

seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 

b. Kedudukan yang sama didepan hukum (Equality before tha Law) baik untuk 

pejabat maupun rakyat biasa. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. 

Dalam abad ke-20 definisi dan pelaksanaan dari demokrasi konstitusional 

telah mengalami perubahan orientasi. Negara bukan hanya sebagai penjaga 
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malam yang hanya mengurus masalah keamanan dan ketertiban melainkan ikut 

serta pula menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. 

Budiardjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk 

terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law, sebagai 

berikut. 

a. Perlindungan konstitusional. 

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 

c. Pemilihan umum yang bebas. 

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.. 

e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 

f. Pendidikan kewarganegaraan. 

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di 

persekolahan untuk menegakkan dan menyelenggarakan Rule of Law sebagai 

dasar demokrasi konstitusional terasa penting. 

Ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum 

atau Rule of Law. 

Sanusi (1999) mengidentifikasi Sepuluh Pilar demokrasi konstitusional 

Indonesia yang dikenal pula dengan The ten Pilars of Indonesian Constitusional 

Democracy berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI 

UUD 1945 sebagai berikut. 

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia. 

3. Demokrasi berdasarkan Kedaulatan Rakyat. 

4. Demokrasi berdasarkan Kecerdasan Rakyat. 

5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara. 

6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah. 

7. Demokrasi berdasarkan Supremasi Hukum (Rule of Law). 

8. Demokrasi berdasarkan Peradilan yang bebas. 

9. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat. 
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10. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial. 

Dari hasil analisis terhadap UUD 1945 di atas, jelaslah bahwa pilar-pilar 

demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai 

demokrasi konstitusional. Bahmueller (1996) menyatakan bahwa pada umumnya 

pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan atau 

berarti dua, an ambiguous democratic moment. 

Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat 

mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni 

faktor-faktor ekonomi, sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan 

akar sejarah. 

Pertama, faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. 

Kekeyaan bukanlah indikator suatu negara demokratis. 

Mengapa ekonomi menjadi faktor utama bagi status negara demokrasi? Ada 

beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan 

masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan 

syarat suatu masyarakat demokratis. 

Kedua, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan 

ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi. Proses ini dapat sebagai 

indikator pra kondisi keberhasilan demokrasi. Namun demikian, tidak berarti 

bahwa masyarakat kota akan selalu demokratis dan menjadi masyarakat madani. 

Ada kemungkinan pula, masyarakat kota dimobilisasi/diprovokasi sehingga anti 

demokrasi. 

Kondisi masyarakat kota yang indikatornya keberhasilan dalam 

pertumbuhan ekonomi identik dengan lahirnya kelas menengah yang menjadi 

indikator bagi kestabilan demokrasi. 

Ada beberapa kategori atau kelompok negara demokrasi dilihat dari aspek 

pertumbuhan ekonomi atau dari rentang besarnya per capita (GPN). 
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 Kategori ini dapat dibagi atas tiga, sebagai berikut : 

I. Kategori rendah, berkisar antara $ 1000,00 - $ 3500,00 per kapita. 

II. Kategori sedang, berkisar antara $ 3500,00 - $ 10.000,00 per kapita. 

III. Kategori tinggi, berkisar antara $ 12.000,00 -  per kapita. 

Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari $12.000,00 (tinggi) 

umumnya adalah negara-negara demokratis yang telah lama danstabil, seperti 

Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, Prancis yang umumnya 

adalah negara industri maju. Negara-negara yang termasuk kategori sedang 

adalam pertumbuhan ekonominya adalah negara-negara kecil seperti Yunani, 

Israel dan Irlandia. Sedangkan negara-negara berkategori rendah pertumbuhan 

ekonominya adalah negara-negara yang sedang. 

Negara yang paling miskin di dunia adalah Mali di Afrika dengan GNP 

$280,00 dan Bangladesh di Asia dengan GNP $220,00. Menurut Bahmueller 

(1996), dua negara terakhir ini tidak mungkin hidup secara demokratis kecuali 

mereka dapar meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

Adanya hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi 

telah diteliti oleh Seymour Martin Lipset (dalam Bahmueller, 1996). Ia menolak 

determinisme ekonomi dengan argumen bahwa ada faktor lain selain ekonomi 

yang penting untuk menentukan ada atau tidak adanya demokrasi dalam suatu 

negara. Namun, ia menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan 

prediktor demokrasi yang kuat. Pada pertengahan tahun 1980-an ia 

mengidentifikasi bahwa dari 32 negara yang pertumbuhan ekonomi (GNP)-nya 

sangat rendah, semuanya menunjukkan kondisi masyarakat dan sistem 

pemerintahan yang tidak demokratis. 

Temuan penting lain dari hasil penelitian Lipset adalah terdapatnya 

hubungan antara pembangunan ekonomi dan peran kelas menengah. 

Kedua, faktor sosial dan politik. Faktor penting yang berkaitan dengan 

pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah 

masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Oleh karena 
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itu, faktor sosial dan politik khususnya upaya pembangunan bangsa, nations and 

character building sangat penting dalam mewujudkan suatu masyarakat dan 

negara demokratis. 

Ketiga, faktor kebudayaan kewarganegaraan dan sejarah. Akar sejarah dan 

budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi 

yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi. 

Bahmueller (1996), mengungkap hasil temuan Robert Putnam yang mengadakan 

penelitian di Italia selama lebih dari 20 tahun yang menyimpulkan bahwa 

daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan 

menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya membangun 

demokrasi. Beberapa wilayah Italia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi paham 

republik dalam kehidupan bernegara, kemudian dilahirkan kembali pada masa 

renaissance dan dibawa ke wilayah Inggris dan Amerika Utara pada abad ke-17 

dan 18 hingga sekarang nilai-nilai hidup bernegara secara demokratis dapat 

berkembang dengan baik di wilayah-wilayah tersebut. Wilayah yang berhasil 

menerapkan sistem pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat civic 

(berkewarganegaraan) atau dikenal pula community civic. Masyarakat demikian, 

memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara 

aktif, dan tertarik dengan masalah-masalah publik (civic-virtue). Masyarakat 

civic berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar (social capital). 

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” berarti 

rakyat dan kratein berati kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat 

diterjemahkan “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people 

(pemerintahan oleh rakyat). 

Demokrasi dapat juga berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang 

kebebasan, tetapiu juga mencakup sperangkat praktik dan prosedur yang 

terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi 

sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. 
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BAB VII 

HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM 

 

Kehendak dan kepentingan setiap individu mungkin sejalan atau mungkin 

berbeda bahkan bertentangan dengan individu lainnya. Pertentangan kepentingan antar-

individu ini mengakibatkan terganggunya pemenuhan kepentingan para individu itu 

sendiri. Perbedaan antar-individu tersebut di atas menumbuhkan kesadaran akan suatu 

kebutuhan bersama: kebutuhan agar kepentingan para individu terjamin dari gangguan 

individu lainnya. Kbutuhan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tata kehidupan 

bersama yang dikenal dengan tata kehidupan bermasyarakat. Setiap individu 

menghendaki adanya suatu tata kehidupan bersama yang menjamin bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup bersama. 

  Konsepsi tentang kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia 

adalah berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-

kaidah. Kaidah atau norma merupakan patokan-patokan pedoman-pedoman perihal 

tingkah laku yang diharapkan. Di dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari, terdapat 

berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur peri kehidupannya yang meliputi: 

� Norma Agama; tujuan: mencapai suatu kehidupan yang beriman. Sumber: 

Otorita Tuhan Yang Maha Esa. 

� Norma Kesusilaan; tujuan: agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati 

nurani bersih. Sumber: hati sanubari  manusia itu sendiri. 

� Norma Kesopanan; tujuan: agar pergaulan hidup berlangsung dengan 

menyenangkan. Menurut Kansil (1986), norma kesopanan merupakan peraturan 

hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, peraturanperaturan itu 

ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang ada 

disekitarnya. Sumber: kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 

�  Norma Adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan 

berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh 

masyarakat yang bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. 

Pelaksanaan sanksi dari noma adat ini datangnya dari masyarakat sekitar, 

misalnya berupa pengucilan dari masyarakat adat atau bahkan diusir dari 

masyarakat adat tersebut. 
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� Norma Hukum; Menurut Soerjono Soekanto (1980), norma hukum bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Sedangkan 

menurut Kelsen (1995), hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa.  

Pada hakikatnya, suatu masyarakat hanya mungkin jika setiap individu menghormati 

kepentingan-kepentingan tertentu – kehidupan, kebebasan, dan harta benda dari setiap 

individu lainnya, yakni setiap individu menahan diri dari perbuatan mengganggu secara 

paksa terhadap bidang-bidang kepentingan ini dari sesamanya. 

Menurut Achmad Sanusi (1977), hukum dapat digolongkan menurut hal-hal berikut.  

1. Sumber-sumber dan bentuk sumber keberlakuannya. 

2. Kepentingan yang diatur atau dilindunginya. 

3. Hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. 

4. Pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. 

5. Hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya. 

Ditinjau dari sumber-sumbernya, hukum dapat kita golongkan ke dalam klasifikasi 

berikut.  

1. Hukum undang-undang. 

2. Hukum persetujuan. 

3. Hukum traktat (perjanjian antarnegara.) 

4. Hukum kebiasaan dan hum adat. 

5. Hukum yurisprudrensi. 

Ditinjau dari bentuknya, hukum dapat dibedakan lebih lanjut menjadi:  

1. Hukum tertulis, meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian, hukum 

teraktat. 

2. Hukum tidak tertulis, meliputi hukum kebiasaan dan hukum adat. 

Ditinjau dari sudut kepentingan yang diaturnya, hukum dapat digolongkan ke 

dalam;  

1. Hukum Privat; hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan orang 

perseorangan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya bukan 

sebagai penguasa.  

Penggolongannya:  
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a. Hukum Perdata. 

b. Hukum Dagang. 

c. Hukum Privat Internasional. 

1. Hukum Publik; hukum yang mengatur/ melindungi kepentingan-kepentingan negara 

sebagai penguasa. Penggolongannya:  

a. Hukum Tata Negara. 

b. Hukum Tata Usaha Negara. 

c. Hukum Antarnegara. 

d. Hukum Pidana. 

e. Hukum Acara Pidana. 

f. Hukum (Acara) Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Selanjutnya diihat dari hubungan antara aturan-aturan hukum satu sama lain, kita 

dapat menggolongkan hukum ke dalam 2 macam, yaitu: 

1. Hukum Seragam; hukum kesatuan. 

2. Hukum Beraneka Ragam; hukum antar tata hukum/ terdapat lebih dari satu 

macam aturan: 

a. Hukum antarwaktu. 

b. Hukum antartempat. 

c. Hukum antargolongan. 

d. Hukum antaragama 

e. Hukum privat internasional 

Penggolongan hukum berikutnya adalah penggolongan antara hukum formal 

dengan hukum materiel. Sedangkan tinjauan atas dasar apakah dalam suatu cabang 

hukum diutamakan tentang keharusan/ larangan ataukah tentang sanksinya maka kita 

dapat membedakan: 

a. Hukum Kaidah (normenrecht); ketentuan-ketentuan hukum, baik publik maupun 

privat, dimana dinyatakan ada perintah atau larangan atau perkenaan tentang 

sesuatu. 

b. Hukum Sanksi (Sanctienrecht); ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan 

apakah hukuman yang akan (dapat) dikenakan kepada seseorang, yang 

melanggar kaidah-kaidah hukum lainnya. 

 

Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum, meliputi: 

� Norma; norma perilaku diatur dalam peraturan hukum memuat keharusan-

keharusan (gebod) dan/ atau larangan-larangan (verbod).  



42 
 

� Sanksi; konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan 

yang harus dihindarkan, diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk 

menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat 

undang-undang. Sanksi merupakan tindakan memaksa untuk menjami perbuatan 

manusia yang dikehendaki oeh peraturan hukum. 

� Delik (tindak pidana); baik dalam lapangan hukum pidana maupun hukum 

perdata, dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi 

sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. Fakta tentang delik 

bukan hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkan juga pada 

akibat-akibat dari perbuatan tersebut. 

� Kewajiban dan Hak hukum; kosep kewajiban dan hukum merupakan pasangan 

dari norma hukum. Kewajiban hukum menunjuk hanya kepada individu 

terhadap siapa sanksi ditujukan dalam hal dia melakukan delik. Menurut hukum 

dia diwajibkan menghindari delik; jika delik itu berupa tindakan positif maka dia 

diwajibkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dengan demikian, kewjiban 

hukum adalah kewajiban untuk menghindari delik adalah kewajiban si subjek 

untuk “mematuhi” norma hukum. 

� Tanggung Jawab; satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban 

hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seeorang bertanggung 

jawabsecara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau suatu sanksi dalam hal 

melakukan suatu perbuatan yang bertentangan. 

Perlu untuk membedakan istilah kewajiban hukum dari tanggung jawab hukum 

tatkala sanksi tidak atau tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik langsung, melainkan 

juga kepada para individu lain yang menurut hukum mempunyai hubungan dengan 

pelaku langsung. Ada kasus-kasus dimana seseorang menjadi bertanggung jawab 

terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari seseorang lainnya, menjadi 

tanggung jawab terhadap suatu delik yang dilakukan oleh orang lain. 

 

Tanggung jawab dan juga kewajiban menunjuk kepada delik itu juga, tetapi 

kewajiban selalu menunjuk kepada delik daripada pelaku itu sendiri,sementara tanggung 

jawab seseorang dapat menunjuk kepada suatu delik yang dilakukan oleh orang lain. 

Norma hukum mengandung kewajiban dan tanggung jawab. Norma hukum 

mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai 

pelaku delik; norma hukum ini pun mengandung arti tanggung jawab bagi orang-orang 

yang berpotensi sebagai objek sanksi. 
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Konsep kewajiban biasanya dibedakan dari konsep hak. Kita hanya berkepentingan 

dengan istilah hak hukum. Orang lazim membuat perbedaan diantara 2 macam hak, 

yaitu: 

1. Jus in rem, yaitu hak atas suatu barang 

2. Jus in pesonam, yaitu hak menuntut seseorang menurur cara tertentu, yakni atas  

perbutan seseorang lainnya. 

Jika hak itu adalah hak hukum maka hak tersebut mesti merupakan hak atas 

perbutan seseorang lainnya, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban 

dari seseorang lainnya. Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang 

lainnya. Kewajiban ini ada dengan sendirinya tatkala kita berbicara tentang suatu hak 

atas perbuatan dari seseorang lainnya. 

Keberadaan atau ketiadaan hak mensyaratkan suatu norma umum yang mengatur 

perbuatan manusia. Oleh karena itu, ada suatu pernyataan tentang hak hukum maka 

suatu peraturan hukum harus disyaratkan. Tidak mungkin ada hak hukum sebelum ada 

hukum itu sendiri. Selama suatu hak tidak “dijamin” oleh peraturan hukum. Hak ini 

dibuat menjadi hak hukum pertama-tama oleh jaminan dari peraturan hukum. Ini berarti 

bahwa hukum mendahului atau bersamaan dengan hak tersebut. 

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga 

penegakan hukum (law enforcers), antara lain 

1. Kepolisian, yang berfungsi sebagai lembaga penyidik; 

2. Kejaksaan , yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; 

3. Kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutuspengadilan, dan 

Lembaga Penasihat atau bantuan hukum. 

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi 

kekuasaan yng merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh 

dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. 

  Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dalam 

berbagai badan peradilan sesuai dengan masalahbdan pelakunya. Dalam pasal 10 ayat 1 

Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman 

ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 

lingkungan, yaitu: 

1. Peradilan Umum; 

2. Peradilan Agama; 

3. Peradilan Militer; 

4. Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Keempat lingkungan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai wewenang 

mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. 

 

Pendidikan hukum sebagai salah satu bentuk upaya penanaman kesadaran akan 

norma tingkah laku dalam masyarakat, dipandang sangat strategis untuk diberikan pada 

seluruh jenis dan jenjang pendidikan persekolahan. Penanaman nilai-nilai dan nirma-

norma sosial kemasyarakatan merupakan salah stu bagian yang tak terpisahkan dari 

proses sosialisasi anak menuju realita kehidupan yang sesungguhnya dimasyarakat. 

 Program pendidikan hukum (law-related education) di persekolahan hendaknya 

diarahkan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan agar mereka kelak dapat berpartisipasi secara efektif dalam lembaga-

lembaga hukum. Tujuan utama dari pendidikan hukm adalah untuk membantu siswa 

mengembangan pengetahuan , sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk 

memperoleh hak-hak umumnya secara maksimum dalam masyarakat. Para siswa 

hendaknya dibelajarkan untuk memperoleh kemampuan mengkaji persoalanpersoalan 

yang berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan yang avap kali terjadi antara cita-cita 

hukum dengan kenyataan, dan bagaiman kesenjangan tersebut dapat diatasi. 

 

 Program pendidikan hukum diprsekolahan bukan merupakan program yang 

berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejumlah bahan ajar yang berkaiatn dengan pendidikan 

hukum, antara lain meliputi: 

1. Fungsi dan tujuan dari peraturan dan hukum, 

2. Kedudukan hukum dalam sistem pemerintahn konstitusional, 

3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, 

4. Kriteria untuk mengevaluasi peraturan dan hukum, 

5. Hak warga negara, dan 

6. Tanggung jawab warga negara. 

Pembelajaran materi hukum bertujuan untuk membekali siswa dengan sejumlah 

pengetahuan tentang noma-norma hukum yang mempengaruhi kehidupannya sehingga 

tumbuh kesadaran hukum pada diri merka dapat menampilkan kepatuhan secara 

sukarela dan sikap menghormati terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Di pihak 

lain, pembelajaran tentang sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegakkan hukum 

diharapkan dapat membekali siswa dengan Prinsip pembelajaran adalah:  

1) Tingkat kesulitan; berkenaan dengn beban belajar (learning-task), dan 
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2) Tingkat lemapuan berpikir; berkenaan dengan kemampuan kognitif siswa. 

Kemampuan berpikir, menurut sejumlah hasil riset adalah bertahap dan 

berjenjang mulai dari yang sederhana/ mudah kepada yang kompleks/ 

rumit. 

Setiap pokok bahasan memiliki karakteistik tertentu yang menghrndaki/ menuntut 

model pembelajaran yang tertentu pula. Pembelajaran materi hukm pada hakekatnya 

adalh untuk membelajarkan siswa agar dapat hidp bermasyarakat dengan tertib, aman 

dan terpenuhi rasa keadilannya. Dalam rangka proses penegakan hukum, konsep 

terakhir, keadilan, menjadi sangat penting sehingga para siswa perlu belajar konsep 

keadilan hukum. 

  Memperkenalkan konsep pembelajaran di kelas tidaklah mudah.Namun, perlu 

ada penegasan bahwa modelpembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa belajar, 

terutama mendorong siswa berpikir adalah model pembelajaran inkuiri. Mengapa 

inkuiri? Model ini sangat ampuh merangsang siswa perpikir (kritis, kreatif, induktif, dan 

deduktif) karena inkuiri pada hakekatnya bertanya dan menanyakan.  
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BAB VIII 

KOMUNIKASI SOSBUD INDONESIA DAN KARAKTER WNI BARU 

1. Hakikat Komunikasi Antarsosial Budaya 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang secara sosial cultural terdiri dari 

beraneka ragam etnik, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya yang menyebar 

di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. 

Keberagaman tersebut dipersatukan menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu 

tanah air yaitu Indonesia yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia melalui 

“Sumpah Pemuda” serta direkatkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, tanpa 

menghilangkan identitas dan ciri-ciri dari masing-masing golongan dan budaya. 

Keberbedaan budaya ini erat melekat pada keberadaan komunitas dan golongan 

tertentu dan yang paling kuat keeratannya ini adalah pada etnik. 

Keberadaan etnik ini menempati wilayah atau era tertentu. Namun, sekarang ini 

pola sebaran etnik mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan pembangunan yang dilakukan selama ini terutama yang berkaitan dengan 

pembangunan di bidang transportasi dan pemukiman (transmigrasi) 

Kini tidak ada satu provinsi pun di Indonesia yang dapat mengklaim bahwa di 

propinsinya hanya ada etnik “asli”. Saat ini di setiap propinsi ditempati oleh etnik 

yang beragam. 
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Misalnya propinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah kosmopolitan. 

Warganya  terdiri dari hampir seluruh etnik yang ada di Indonesia, bahkan bangsa 

asing pun berada di Jakarta. 

A. Pentingnya Komunikasi Antarsosial Budaya 

Percampuran atau perbauran budaya ini, yang pada dasarnya adalah perbauran 

etnik mendorong kita untuk mempelajari lebih dalam tentang identitas dan karakter 

masing-masing sehingga kita dapat menyelami, menghargai, dan dapat memaklumi 

perbedaan. 

Perbauran ini disebabkan oleh pembangunan yang pesat di bidang transportasi 

dan pemukiman (transmigrasi) sehingga mobilitas penduduk menjadi transmigran 

semakin tinggi. 

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya mobilitas penduduk, 

yaitu : 

1. Ketergantungan ekonomi dan perdagangan 

2. Transmigrasi 

3. Teknologi Komunikasi 

 

Sebagai konsekuensi dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti itu 

maka bangsa Indonesia perlu untuk : 

a. Mengenali keberadaan dan keperbedaan budaya, etnik, agama, adat istiadat, dan 

aspek sosial lainnya dari bangsa Indonesia 

b.  Mencintai, menghargai, dan menghormati keberadaan dan perbedaan budaya, 

etnik, adat istiadat, agama, dan aspek sosial lainnya 

c. Mencintai sesama warga Negara Indonesia tanpa memandang perbedaan etnik, 

agama, dan budaya 

d. Menyadari bahwa tanah air Indonesia adalah tanah air kita, seluruh warga 

Negara Indonesia. Oleh karena itu, siapapun berhak hidup dan tinggal di 

manapun di seluruh tanah air ini 
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e. Menyadari bahwa semua warga Negara Indonesia di manapun mereka berada 

adalah bersaudara. Untuk itu, perlu adanya komunikasi antara kelompok tersebut 

sehingga persaudaraan kita tidak terputus oleh jarak dan perbedaan 

f. Menjaga kelestarian dari keberadaan dan perbedaan budaya, agama, etnik, adat 

istiadat, dan sebagainya sebagai kebhinnekaan bangsa Indonesia 

  

B. Pengertian Komunikasi Antarsosial Budaya 

Komunikasi antarsosial budaya dapat terjadi apabila ada komunikasi langsung di 

antara kelompok sosial budaya yang berbeda. 

Komunikasi antarsosial budaya ini menjadi teramat penting jika dibandingkan 

dengan sebelumnya. Komunikasi antarbudaya merupakan strategi untuk 

menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman antarbudaya. 

Joseph De Vito mendefinisikan komunikasi antarbudaya dalam bukunya 

“Human Communication.” Beliau menjelaskan bahwa untuk memahami komunikasi 

antarbudaya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian budaya itu sendiri. 

Menurut De Vito pengertian budaya adalah “Gaya hidup yang relatif khusus dari 

suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artifak, cara 

berperilaku serta cara berkomunikasi yang ditularkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. (De Vito, 1997 : 479). 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk komunikasi antarbudaya yang telah 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. 

1. Komunikasi antarbudaya 

2. Komunikasi antarras yang berbeda 

3. Komunikasi antarkelompok etnis yang berbeda 

4. Komunikasi antara kelompok agama yang berbeda 

5. Komunikasi di antara bangsa yang berbeda 

6. Komunikasi di antara subkultur yang berbeda 

7. Komunikasi antara subkultur yang eksklusif 

8. Komunikasi di antara jenis kelamin yang berbeda 
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Cara berkomunikasi antarbudaya tersebut akan banyak dipengaruhi oleh kultur 

atau budayanya masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan budaya ini jangan 

menjadi penghambat komunikasi, akan tetapi harus dimanfaatkan untuk 

memperkaya diri dalam rangka mengenali budaya yang lain. 

C. Hambatan-hambatan dalam Melaksanakan Komunikasi Antarsosial Budaya 

Hambatan-hambatannya antara lain : 

1. Etnosentrisme 

2. Kedaerahan 

3. Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah 

4. Fanatisme sempit 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menyikapi hambatan tersebut  

1. Menanamkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri 

dari berbagai golongan sosial budaya yang berbeda satu dengan lainnya ini 

adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. 

2.  Meningkatkan kesadaran walaupun kita hidup dalam keberbedaan, namun 

kita memiliki kesamaan yaitu : sebagai warga Negara Indonesia yang 

memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesamaan dalam hukum, 

dan memiliki derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan 

3. Perlu pula disadari bahwa kita adalah warga dari suatu kelompok sosial 

budaya tertentu, yaitu sebagai warga dari suatu RT, RW, kabupaten, 

provinsi, Negara Indonesia dan bahkan warga dunia. Oleh karena itu setiap 

manusia adalah saudara dan keluarga dari manusia lainnya. 

4. Mengembangkan cara berpikir positif, dan menghindari berpikir negatif. 

Suatu perbedaan dalam sosial budaya adalah memperkaya khasanah budaya 

kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus saling mendukung, 

mendorong, dan bahu membahu untuk mencapai masyarakat yang madani.  

 

2. Karakter Warga Negara Indonesia 
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Warga Negara merupakan bagian dari suatu masyarakat dan bangsa. Oleh 

karena itu, karakteristik suatu masyarakat dan bangsa akan diwarnai oleh 

karakteristik warga negaranya. 

Sesuai dengan kemajuan IPTEK, terutama dalam teknologi komunikasi 

menyebabkan hubungan antarbangsa di dunia menjadi sangat terbuka. Tidak ada 

lagi suatu Negara atau daerah di dunia ini yang terisolasi. Ini menimbulkan 

globalisasi dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang ekonomi kita mengenal 

adanya perdagangan bebas. Dalam bidang politik adanya keterbukaan yang 

cenderung mengarah ke sistem demokrasi yang sangat liberal dan dalam bidang 

kebudayaan yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu terjadinya proses 

pembudayaan global, di mana pengaruh budaya dari Negara luar menjadi sangat 

besar. 

Setiap warga Negara Indonesia dituntut memiliki kemampuan, kreativitas, dan 

keterbukaan. Dalam masyarakat seperti ini, setiap warga masyarakat harus terbebas 

dari rasa ketakutan dan bebas berkreasi untuk menyumbangkan kemampuannya 

kepada negaranya. 

Masyarakat seperti ini adalah masyarakat madani yang aman, adil, damai, dan 

sejahtera 

Menurut HAR Tilaar (1998), mengemukakan bahwa masyarakat yang kita cita-

citakan adalah masyarakat teknologi, masyarakat terbuka dan masyarakat madani. 

Berdasarkan pendapat HAR Tilaar tersebut maka masyarakat yang kita cita-

citakan adalah masyarakat demokratis yang individunya bebas dari rasa takut, bebas 

untuk berkreasi dan terbuka. 

Seorang warga Negara Indonesia baru adalah warga Negara yang dapat hidup 

dalam satu komunitas yang beragam, dan penuh perbedaan, tetapi memiliki 

kesamaan, yaitu persamaan derajat sebagai makhluk Tuhan. Dalam mencapai tujuan 

bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur 
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Deddy Mulyana mengemukakan pendapat bahwa warga Negara Indonesia yang 

dapat hidup di segala ragam budaya disebut manusia antarbudaya 

Manusia antarbudaya adalah manusia yang berpikir, bersikap, dan berperilaku 

sebagai manusia yang menghargai, menghormati, dan mampu berkomunikasi 

dengan sesamanya dan hidup damai dalam masyarakat majemuk, masyarakat yang 

Bhinneka, yaitu masyarakat multibudaya 

Manusia antarbudaya memiliki ciri-ciri yaitu hidup dalam suatu masyarakat 

majemuk yang terdiri dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, dia 

menyadari bahwa dia bukan saja sebagai warga suatu Negara, tetapi juga sebagai 

warga dunia (warga dari suatu masyarakat global), serta menghargai dan 

menghormati warga yang berbeda latar belakang sosial budayanya dengan 

mengembangkan sikap dan kesadaran empati. 

Inti dari manusia antarbudaya adalah warga Negara Indonesia yang :  

- memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang tidak terbatas pada budaya 

tertentu 

- dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya 

- menghargai dan menghormati budaya yang beraneka ragam 

Devito mengemukakan ciri-ciri dari manusia antarbudaya, sebagai berikut 

1.  keterbukaan 6. percaya diri 

2. empati 7. kedekatan 

3. sikap mendukung 8. manajemen interaksi 

4. sikap positif  9. reorientasi pada pihak lain 

5. kesetiaan 10. daya ekspresi 

Sebagai warga Negara Indonesia kita telah memiliki dua motto hidup yang 

mencerminkan manusia antarbudaya yaitu “di mana bumi dipijak di situ langit 
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dijunjung” dan yang kedua “silih asah silih asih dan silih asuh” warga Negara Indonesia 

memiliki 8 karakteristik yaitu : 

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global 

2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas 

peran atau kewajibannya dalam masyarakat 

3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-

perbedaan budaya 

4. Kemampuan berpikir kritik dan sistematik 

5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan 

6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan yang sudah biasa guna 

melindungi lingkungan 

7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia  

8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat 

pemerintahan lokal, nasional dan internasional 

Margaret S. Branson, dkk (1999:180) mengemukakan tentang karakter warga 

Negara (civic disposition), karakter adalah sikap atau kebiasaan pikiran warga 

Negara yang kondusif bagi berfungsinya dan kelangsungan sistem demokrasi. 

Menurutnya karakter warga Negara adalah seperti berikut 

1. keadaban 

2. tanggung jawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab 

pribadi dan konsekuensi tindakan pribadi 

3. disiplin diri dan penghormatan peraturan-peraturan untuk pemerintahan 

konstitusional (Amerika) tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal 

4. rasa kewargaan dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi 

5. kemampuan untuk kompromi, menyadari bahwa nilai dan prinsip kadang-

kadang saling bertentangan karena pengakuan bahwa tidak semua nilai dan 

prinsip bisa dikompromikan karena kadang-kadang kompromi bisa mengancam 

kelangsungan demokrasi 

6. toleransi terhadap keagamaan 
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Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa karakter WNI sebagai manusia 

antarbudaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Mencintai sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa dan tanah airnya 

3. Menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan latar belakang sosial 

dan budaya 

4. Dapat hidup bersama dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari perbedaan 

budaya, etnik, agama, istiadat, dan sebagainya 

5. Toleransi keagamaan 

 

Namun ada dua karakter warga Negara Indonesia yang perlu dipahami betul, 

yaitu “simpati dan empati” Milton. J. Bennet (Deddy, M.Ed. 2000), menjelaskan 

tentang pentingnya simpati dan empati sebagai karakteristik warga Negara 

1. Simpati 

Simpati adalah menempatkan diri kita secara imaginatif dalam posisi orang 

lain. Simpati tidak berarti mengambil peran orang lain atau membayangkan 

pikiran orang lain tetapi kita membayangkan dapat berpikir atau merasakan 

dalam situasi yang sama seperti orang lain. 

2. Empati 

Empati adalah partisipasi emosional dan intelektual secara imaginatif pada 

pengalaman orang lain. 

Empati berarti bagaimana kita membayangkan pikiran atau perasaan orang 

lain menurut persepsi orang yang bersangkutan 

 

KARAKTER WARGA BARU INDONESIA 

 



54 
 

 Warga merupakan bagian dari suatu masyarakat dan bangsa . Oleh karena itu 

suatu karakteristik masyarakat dan bangsa akan diwarnai oleh karakteristik warga 

negaranya . Denah demikian untuk membangun suatu masyarakat dan bangsa terlebih 

dahulu harus dibangun karakter negaranya .  

 Sesuai dengan kemajuan IPTEK , terutama dalam teknologi komunikasi 

menyebabkan komunikasi antar bangsa di dunia menjadi sangat terbuka , tidak ada lagi 

suatu daerah ini yang terisolasi. Ini menimbulkan globalisasi dalam berbagai bidang 

misalnya bidang ekonomi seperti perdagangan bebas , dalam bidang politik adanya 

keterbukaan yang cenderung  mengarah ke system yang sangat liberal , dan dalam 

bidang kebudayaan yang sedang melanda dunia saat ini , yaitu terjadinya proses 

pembudayaan global , dimana pengaruh budaya dari luar sangat besar . Oleh karena itu 

pendidikan mempunyai peran sangat penting untuk membangun manusia Indonesia atau 

warga Negara Indonesia baru yang mampu survive dalam derasnya arus globalisasi 

tersebut . 

 Dalam era reformasi sekarang ini , kita mendambakan masyarakat yang damai , 

aman dan sejahtera . Untuk mencapai hal tersebut setiap warga Indonesia harus ikut 

berprestasi  aktif dalam pembangunan . Oleh karena itu setiap warga Negara dituntut 

untuk memiliki kemampuan , kreatifitas dan keterbukaan bebas dari ras ketakutan , dan 

bebas berkreasi untuk menyambung kemampuannya  kepada negaranya . Menurut Haar 

Tilaar (1998) , mengemukakan bahwa masyarakat yang kita cita-citakan adalah 

masyarakat teknologi , masyarakat terbuka dan masyarakat madani . 

 Masyarakat yang menghargai adanya perbedaan yang didasari oleh adanya rasa 

kebersamaan , penghargaan kepada sesame Negara tanpa memandang perbedaan suku , 

agama dan budaya . 

 Seorang warga Negara Indonesia baru adalah warga Negara yang dapat hidup 

dalam suatu komunitas yang beragama , dan penuh perbedaan , tetapi memiliki kesaman 

,yaitu persamaan derajad sebagai makhluk tuhan dalam mencapai tujuan bersama , yaitu 

masyarakat yang adil dan makmur . 

Deddy mulyana mengemukakan bahwa “manusia antar budaya” yaitu seorang 

warga Negara yang menintai sesame warga Negara tanpa memandang latar belakang 

social budaya . Menurut Adler seperti dikutip Deddy bahwa manusia multibudaya tidak 

berlandaskan ada “pemilik” yang menampilkan bahwa itu budayaku , agamaku , tetapi 

berdasarkan pada kesadaran diri bahwa “aku” ini adalah “kita” .Manusia antar budaya 

adalah berdasarkan pada prinsip kebersamaan , keutuhan dan persatuan . 

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa besar peran 

manusia antar budaya atau manusia multibudaya saat ini  karena dengan manusia antar 
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budaya kita berusaha menghilangkan batas perbedaan antar budaya , tanpa harus 

menghilangkan identitas budaya masing-masing. 

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut ,inti dari manusia 

antar budaya adalah warga Indonesia yang : 

1. Memiliki pengetahuan sikap dan prilaku yang tidak terbatas pada budaya tertentu . 

2. Dapat hidup dalam masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya . 

3. Menghargai dan menghormati budaya yang beraneka ragam . 

Kita sudah memiliki motto hidup yang mencerminkan manusia antar budaya yaitu 

“dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” dan motto lain adalah “silih asah silih asih 

dan silih asuh” . 

Karakteristik warga Negara adalah : 

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global . 

2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas 

peran dan kewajiban dalam masyarakat . 

3. Kemampuan untuk memahami , menerima dan menghormati perbedaan-

perbedaan budaya. 

4. Kemampuan untuk berpikir kritik dan saran. 

5. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan . 

6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan yang sudah guna 

melindungi lingkungan . 

7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan HAM . 

8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada timgkat 

pemerintahan local , nasional dan internasional . 

9. Reorientasi pada pihak lain . 

10. Daya ekspresi . 

Karakter warga Negara di atas yaitu bhineka tunggal ika . 

 Margaret s. Bronson .dkk (1999:180) mengemukakan tentang karakter warga 

Negara adalah sikap kebiasaan pikiran warga Negara yang kondusif bagi berfungsinya 

dan kelangsungan system demokrasi .  

Menurut karakter warga Negara adalah : 

1. Keadilan . 

2. Tanggung jawab individu untuk menerima tanggung jawab pribadi dan 

konsikuensi pribadi . 

3. Disiplin diri . 

4. Memiliki rasa kewargaan . 
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5. Kemampuan untuk kompromi . 

6. Toleransi terhadap keagaman . 

Milton j. bennet (Deddy.m.2000) menjelaskan tentang pentingnya simpati dan 

empati sebagai karakteristik earga Negara . 

 

PEMBELAJARAN MATERI KOMUNIKASI ANTAR SOSIAL BUDAYA 

 Pendidikan merupakan pembudayaan atau enkulturasi , suatu proses untuk 

menstabilkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu 

(Dr,Zamroni.MA.2000) . disisi lain pendidikan juga memiliki peran sebagai culture 

heritage , yaitu salah satu peran pendidikan sebagai pewaris kebudayaan . 

 Untuk bisa hidup berdampingan dengan sesame warga Negara lainnya maka 

unisco pada bulan oktober 1999 di geneva , merumuskan : 

1. Pendidkan mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-

nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi . 

2. Pendidikan menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan pada tatanan nasional 

dan internasional . 

Dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah pendidikan pluralistic yaitu suatu 

pendekatan yang digunakan dalam pendidikan yang siswanya terdiri dari beraneka 

ragam social budaya. Pendidkan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan 

pengalaman pada siswa agar mereka menyadari walaupun kita berbeda social dan 

budaya namun kita tetap satu jua .prinsip pendidikan pluralism adalah menanamkan 

kesadaran akan pentingnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa .pendidkan pluralism 

mempunyai tiga jalur yaitu pendidikan dalam keluarga , masyarakat dan disekolah . 

 Yose Ortega bahwa sekolah merupakan cermin masyarakatnya , apabila rusak 

masyarakatnya maka akan rusak pula sekolah (Zamroni.2001). 


