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Aspek Teoretik Pendidikan Kewarganegaraan
Murray Print (1999):
• “civic education” mencakup kajian tentang pemerintahan,
konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara.
• “citizenship education” : cakupan dan penekanan kajian meliputi
proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan
keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga).
Kajian PKN meliputi: hak-hak dan tanggung jawab warga negara;
pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi;
identitas nasional; sistem hukum dan rule of law; hak-hak asasi
manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik;
partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan;
perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan
demokratis.

Model Pedagogis PKN
• PENDEKATAN TRADISIONAL  MENGHASILKAN
WARGA NEGARA YANG HANYA BERTANGGUNG
JAWAB SECARA MINIMALIS
• PENDEKATAN AKTIF-PARTISIPATORI  PELIBATAN
WARGA NEGARA DALAM RANAH PUBLIK
• PENDEKATAN NILAI  PEMBENTUKAN WARGA
NEGARA BEORIENTASI KEADILAN
(Westheimer & Kahne, 2004; Print, 2010)

Tiga Tipe Warga Negara

(Westheimer and Kahne, 2004: 240)

Model Pedagogis PKN di Indonesia
• Kritik terhadap model pembelajaran
PMP/PPKn era Orde Baru
• Materi pembelajaran verbalistik atas nilainilai, cenderung hafalan/kognitif
• Timbul kejenuhan
• Model talk and chalk
• Rentan manipulasi kepentingan rejim politik
yang sedang berkuasa monopoli tafsir
Pancasila

PENDEKATAN PKN INDONESIA
Masa lalu Pembelajaran PMP/PPKn:
• materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik
atas nilai-nilai moral Pancasila
• model pembelajarannya cenderung berbentuk
hafalan/kognitif
• materi pelajarn begitu padat atau luas dan kurang
praktis dengan alokasi waktu yang terbatas
• para guru umumnya menggunakan metode ceramah
dan tanya jawab dengan pemberian tugas. Penggunaan
alat peraga sangat minim dan terbatas pada
pembelajaran model talk dan chalk (hanya ceramah
dan menulis di papan tulis)

PENDEKATAN PKN INDONESIA (2)
Problem Pembelajaran PKn, kecenderungan
guru menganggap :
• PKn sekarang cenderung mengedepankan
kajian politik;
• sulit mengembangkan materi
pembelajarannya (selama era PMP/PPKn
cukup menyampaikan materi nilai/moral);
• materinya sangat padat;
• Kajian Pancasila yang terbatas;

Pembelajaran PKN Kini dan ke Depan
•
•
•
•
•
•
•

Berbasis kompetensi
Metode ilmiah
Tematik terpadu/tematik
Aplikatif
Pengalaman belajar langsung
Penilaian otentik
Pelibatan aktif siswa untuk mencapai seluruh
komponen kompetensi hasil pembelajaran

(Kemdikbud, 2013)

(Kemdikbud, 2013)

PENDEKATAN ILMIAH (SAINTIFIK)
• mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi
• dirancang untuk dicapai melalui proses
pembelajaran berbasis penemuan (discovery
learning) melalui kegiatan-kegiatan
berbentuk tugas (project based learning) yang
mencakup proses-proses Mengamati,
menanya, mencoba, menalar, dan
mengkomunikasikan;
(Kemdikbud, 2013)

Pendekatan Ilmiah (Saintifik)
lanjutan...
Paradigma
Lampau

Paradigma Kini
dan Masa Depan

PERGESERAN PARADIGMA

Main categories of democratic citizenship education curriculum
(Ahmet Doğanay, 2012:31)

Scope of knowledge for active democratic citizenship education
curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:32)

Scope of values, attitudes and dispositions for active democratic
citizenship education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:33)

Scope of skills for active democratic citizenship
education curriculum (Ahmet Doğanay, 2012:34)

KURIKULUM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI INDONESIA
KINI DAN MENDATANG

MEMAHAMI KERANGKA KEBIJAKAN
KURIKULUM 2013
•

•

•

Sebuah kurikulum merupakan produk kompromi antara kepentingan akademik
dan kepentingan politik pendidikan, di mana dalam bahasa Margaret S. Archer
(1985: 39) politik pendidikan merupakan “...the attempts (conscious and
organized to some degree) to influence the inputs, process and outputs of
education, wheter by legislation, pressure group or union action,
experimentation, private investment, local transaction, private investment, local
transaction, internal innovation or propaganda.”
Proses decision making Kurikulum 2013 menggambarkan bagaimana politik
kebijakan pendidikan nasional melalui Kurikulum persekolahan telah dimulai dari
gencarnya UJI PUBLIK (Akhir November- 24 Desember 2012) sampai dengan
Pencanangan IMPLEMENTASI KURIKULUM secara “terbatas” kepada sekolah
sasaran pada awal tahun ajaran 2013/2014 tanggal 15 Juli 2013 .
Keberhasilan Politik pendidikan sebagaimana Kebijakan Kurikulum 2013 akan
mempergunakan pula domain-domain yang dikenal dalam ilmu politik seperti :
kekuasaan (power), pengaruh (influence), konflik, dan alokasi nilai-nilai otoritatif
(authoritative allocation of values) (Kenneth K. Wong, 1995: 21) .
19/09/2014

SAMSURI 2013

22

Perkembangan Kurikulum di Indonesia
1975
Kurikulum
Sekolah Dasar

1947
Rencana Pelajaran →
Dirinci dalam Rencana
Pelajaran Terurai

1994
Kurikulum 1994

1968
Kurikulum
Sekolah Dasar

1945 1955

1965

1985

1975

1995

2004
Rintisan
Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
(KBK)

‘Kurikulum 2013’

2005

1984
Kurikulum 1984

1964
Rencana
Pendidikan
Sekolah Dasar

1973
Kurikulum Proyek
Perintis Sekolah
Pembangunan
(PPSP)

2013

2015
2006
Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan
(KTSP)

1997
Revisi Kurikulum 1994

(Sumber: Kemdikbud, 2013)
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KOMPONEN UTAMA KURIKULUM 2013
Silabus merupakan
rencana Pembelajaran
pada mata pelajaran
atau tema tertentu
berisi:
a. Kompetensi inti;
b. Kompetensi dasar;
c. materi pembelajaran;
d. kegiatan
pembelajaran;
e. penilaian;
f. alokasi waktu; dan
g. sumber belajar.
•
•
•
•
•

Kompetensi Inti
Kompetensi Dasar
Muatan Pembelajaran
Mata Pelajaran
Beban Belajar

(Kemdikbud, 2013)

• Pengembangan
• Implementasi
• Monitoring dan
Evaluasi
•
•
•
•

Landasan Filosofis
Sosiologis
Psikopedagogis
Yuridis

Acuan Pengembangan
•
Struktur di tingkat nasional
•
Muatan Lokal di tingkat daerah
•
KTSP

Kompetensi
Materi
Media
Skenario
Pembelajaran
• Penilaian
•
•
•
•

KURIKULUM 2013

KERANGKA DASAR

STRUKTUR

SILABUS

RPP
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(UU RI. No. 20 Th. 2003)

MATERI
KAJIAN

NOMENKLATUR

Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Kurikulum 2013
PP RI No.
32 Tahun
2013

PERMENDIK- PERMENDIKBUD No. 67,
BUD No. 64 68, 69, dan 70 Tahun 2013
Tahun 2013

PENDIDIKAN PANCASILA
PENDIDIKAN
DAN
KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN
1.
2.
3.
4.

Pancasila.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bhinneka Tunggal Ika.
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup Kajian PPKn 2013

DASAR NEGARA & PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Jumat, 19 September 2014
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Kompetensi Lulusan
SD/MI/SDLB/PAKET A
DIMENSI

SIKAP

KOMPETENSI LULUSAN
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di
sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
KETERAMPILAN dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang
ditugaskan kepadanya.
Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
PENGETAHUAN kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
(Kemdikbud, 2013)
Jumat, 19 September 2014
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Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/
PAKET B
DIMENSI

KOMPETENSI LULUSAN
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
SIKAP
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang
KETERAMPILAN dipelajari di sekolah atau sumber lain yang sama dengan
yang diperoleh dari sekolah.
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
PENGETAHUAN dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak
mata.
(Kemdikbud, 2013)
Jumat, 19 September 2014
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Kompetensi Lulusan
SMA/MA/SMK/MAK/ Paket C
DIMENSI

KOMPETENSI LULUSAN
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
SIKAP
serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
KETERAMPILAN dalam ranah abstrak dan konkret terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri.
Memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan
PENGETAHUAN kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian.
(Kemdikbud, 2013)
Jumat, 19 September 2014
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Komposisi Mata Pelajaran SD/MI
Kurikulum 2013

(Kemdikbud, 2013)

Komposisi Mata Pelajaran SMP/MTs
Kurikulum 2013

(Kemdikbud, 2013)

Komposisi Mata Pelajaran SMA/MA
Kurikulum 2013

(Kemdikbud, 2013)

Komposisi Mata Pelajaran SMK/MAK
Kurikulum 2013

(Kemdikbud, 2013)

TEMA PPKn KELAS 1
KOMPETENSI DASAR

TEMATIK 1

1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan
sekolah
2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
sebagai perwuju-dan nilai dan moral Pancasila
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di rumah dan sekolah
3.3 Mengenal kebera-gaman karateristik individu di rumah dan di sekolah
4.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam kebera-gaman di
rumah dan sekolah
4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik individu di
rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1

TEMATIK 2

KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan
beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan
rumah dan sekolah
2.1 Menunjukkan perilaku jujur, di siplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, dan guru sebagai perwuju-dan nilai dan moral pancasila.
2.3 Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di
rumah dan sekolah
3.3 Mengenal keberagaman karateristik individu di rumah dan di
sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam kebera-gaman di rumah
dan sekolah

Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1

TEMATIK 3

KOMPETENSI DASAR
1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan bera-gama sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah
2.1 Menunjukkan peri-laku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwuju-dan nilai dan moral
Pancasila
2.2 Menunjukkan periaku patuh pada tata tertib dan aturan yang ber-laku dalam kehi-dupan
sehari-hari di rumah dan sekolah
2.3 Menunjukkan periaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwuju-dan nilai dan moral
Pancasila.
3.1 Mengenal simbol simbol sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan
sekolah.
3.3 Mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkan-nya
dengan penge-nalannya terhadap salah satu simbol sila Pancasila
4.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam kebera-gaman di rumah dan sekolah.
4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karakteristik individu di rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014

(C) SAMSURI 2012

TEMA PPKn KELAS 1
KOMPETENSI DASAR

TEMA 4

1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah
1.2 Menerima keber-samaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan sekolah

2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan nilai dan moral
Pancasila
2.2 Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan
sehari-hari di rumah dan sekolah
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan
sekolah
3.3 Mengenal keberagaman karateristik individu di rumah dan di sekolah
3.4 Mengenal arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah
4.1 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah
4.2 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik individu di rumah dan sekolah

Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1

TEMA 5

KOMPETENSI DASAR

1.2 Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan
sekolah
2.3 Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di
rumah dan sekolah
3.3 Mengenal keberagaman karateristik individu di rumah dan di
sekolah
3.4 Mengenal arti bersatu dalam kebera-gaman di rumah dan
sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan sekolah
4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik
individu di rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1

TEMA 6

KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam
kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan sekolah
2.2 Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah
3.3. Mengenal keberagaman karateristik individu di rumah dan di
sekolah
3.4 Mengenal arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan
sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan sekolah
4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik
indi-vidu di rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1
KOMPETENSI DASAR

TEMA 7

1.1 Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan rumah dan sekolah
2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwuju-dan nilai dan moral
Pancasila
2.2 Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan
sehari-hari di rumah dan sekolah
2.3 Menunjukkan perilaku kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan sekolah
3.1 Mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila”
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan
sekolah
3.3 Mengenal kebera-gaman karakterristik individu di rumah dan di sekolah
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkannya
dengan pengena-lannya terhadap salah satu simbol sila Pancasila
4.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam kebera-gaman di rumah dan sekolah
4.4 Mengamati dan menceriterakan keberagaman karateristik individu di rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014
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TEMA PPKn KELAS 1

TEMA 8

KOMPETENSI DASAR
1.2 Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah
2.2 Menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku
dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah
3.1 Mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda
Pancasila”
3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di rumah dan sekolah
3.4 Mengenal arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah
4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah
dan mengaitkannya dengan pengenalannya terhadap salah satu simbol sila
Pancasila
4.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah
4.3 Mengamati dan menceriterakan kebersamaan dalam keberagaman di
rumah dan sekolah
Jumat, 19 September 2014
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