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BAB 1 

PENDAHULUN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era 4.0 tuntutan akan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya 

saing tinggi merupakan hal yang sangat menunjang terhadap kemajuan setiap 

bangsa di dunia. Kemajuan ini dinilai dari persaingan ekonomi yang tinggi, diikuti 

oleh revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan industri sehingga menuntut 

setiap negara berbenah diri dalam menghadapi persaingan tersebut. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan semua itu, yakni melalui jalur 

pendidikan, karena terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan dan 

perkembangan sumber daya manusia yang berimbas pada peningkatan ekonomi 

suatu negara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Easton & Klees (1992 dalam 

Kennedy, 2008) bahwa the link between education and the economy is not new  but, 

in the 1990s, it took on a new form.  

Dewasa ini kedua hal tersebut begitu nampak terlihat. Pentingnya peran 

pendidikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global begitu sangat 

dirasakan. The ‘new’ global economy required ideas, innovation, creativity and 

critical thinking to ensure economic competitiveness (Kennedy, 2008; Ritchie, 

2003; Romer, 1994), karena pertumbuhan ekonomi akan meningkat kalau kualitas 

manusia yang menjalankan ekonomi tersebut memadai dan berkompeten. Dengan 

demikian perlu perbaikan kualitas pendidikan guna menunjang tuntutan dan 

perkembangan jaman saat ini. 

Namun, jika melihat data dan fakta dari realitas pendidikan di Indonesia saat 

ini kualitasnya masih tergolong rendah belum menunjukan pendidikan yang baik 

dan sistematis. Dalam hal ini dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indonesia pada 2020 berada di peringkat 107 dari 189 negara di dunia. IPM 

Indonesia tertinggal dari negaa-negara (ASEAN) seperti Thailand (79), Malaysia 

(62), Brunei Darussalam (47) dan Singapura (11), hal ini dijelaskan dalam United 

Nations Development Programme (UNDPB) pada laporannya Human Development 
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report (2020) bahwa tingkat pencapaian IPM di Indonesia masih tergolong rendah 

(Ashshiddiqi, dkk, 2021). Oleh karena itu, pada era globalisasi yang menunjukan 

semakin ketatnya kompetensi sumber daya manusia, maka amat diperlukan 

menempatkan pendidikan sebagai panglima di negeri ini. Setelah meletakan 

pendidikan pada tempatnya dirasa perlu memperbaharui sistem pendidikan yang 

mampu membangun aspek kognisi, afeksi dan psikomotor secara seimbang dan 

berkesinambungan dengan era globalisasi. Dalam hal ini kurikulum harus 

diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis era 

globalisasi (Parker, Ninomiya dan Cogan: 1999). 

Kurikulum merupakan hal yang sangat urgen dalam dunia pendidikan. 

Pelaksanaan pendidikan di sebuah negara akan bergantung pada kurikulum yang 

dirancangnya. Soedijarto (2004: 91) mengemukakan bahwa pengembangan 

kualitas potensi peserta didik dipengaruhi oleh kurikulum Menurut Pasal 1 ayat 

(19) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dipandang 

sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari di arena pacu, mulai dari 

awal (start) sampai akhir (finish) untuk memperoleh penghargaan atau medali.  

Seiring dengan perjalanan waktu, istilah kurikulum kemudian digunakan 

dalam dunia pendidikan. Pergeseran arti pun diadaptasi menjadi sejumlah   mata   

pelajaran   yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal hingga akhir program 

untuk mencapai tujuan (Arifin, 2014: 2). Pandangan tradisionla mengatakan 

bahwa, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan 

oleh guru atau dipelajari oleh peserta didik, sedangkan menurut pandangan baru 

bahwa kurikulum lebih mengacu pada pengalaman belajar yang dimiliki peserta 

didik (Hamalik, 2008: 3). Secara teoritis ada tiga konsep kurikulum yang perlu 

mendapat penjelasan, yakni “kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan 

sebagai bidang studi” (Sukmadinata, 2009: 27). Dengan demikian bahwa 

kurikulum merupakan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik 
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selama proses pendidikan berlangsung sesuai dengan tata aturan yang berlaku 

dalam bidang akademik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn, terjadi perubahan 

sistem penamaan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini memberikan perubahan pula 

terhadap arah dari mata pelajaran PPKn seperti: 

a. Pelajaran PPKn memiliki misi pengokohan kebangsaan 

b. SK-KD dan indikator PPKn memperkuat nilai dan moral dari pancasila, nilai 

dan norma Undang-Undang Dasar 1945, nilai dan semangat Bhinneka 

Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen NKRI; 

c. Pelajaran PPKn memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi 

pengetahuan, sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen dan kompetensi 

kewarganegaraan; 

d. Pelajaran PPKn mengembangkan dan menerapkan berbagai model 

pembelajaran berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. 

e. Pelajaran PPKn mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian 

proses pembelajaran hasil belajar PPKn. 

Selanjutnya Cogan & Derricott (1998) mengindikasi bahwa ada delapan 

karakteristik yang dipercayai sukses selama fase pertama abad ke 21, karakteristik 

tersebut yaitu:  

a) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah;  

b) Kemampuan bekerjasama dengan yang lain;  

c) Kemampuan memahami, menerima, menghargai perbedaan;  

d) Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis;  

e) Menyelesaikan konflik; 

f) Mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan;  

g) Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi HAM;  

h) Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik.  

Selain itu, Kompetensi abad 21 wajib dimiliki setiap individu untuk bisa 

bersaing secara kompetitif dan komprehensif dalam tataran global. Situasi abad 21 

ditandai oleh 6 (enam) kecenderungan (Kemdikbud, 2016): (1) berlangsungnya 
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revolusi digital yang semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan, 

kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan, termasuk pendidikan; (2) terjadinya 

integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, 

globalisasi, hubungan-hubungan multilateral teknologi komunikasi dan teknologi 

transportasi; (3) berlangsungnya pendataran dunia (the world is flat) sebagai akibat 

berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan manusia terutama akibat 

mengglobalnya korporasi dan individu; (4) sangat cepatnya perubahan dunia yang 

mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang, ruang tampak menyempit, 

waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi; (5) semakin 

tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (knowledge society), masyarakat 

informasi (information society), dan masyarakat jaringan (network society), yang 

membuat pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal sangat penting; dan 

(6) semakin tegasnya fenomena abad kreatif serta masyarakat kreatif yang 

menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, 

perusahaan dan masyarakat. 

Dengan demikian, kerangka kompetensi abad 21 mengharuskan peserta 

didik memiliki kemampuan yang komprehensif bukan hanya sebatas pada aspek 

pengetahuan saja tetapi harus mencakup pada aspek sikap dan keterampilan. Hal ini 

seperti dijelaskan BPSDM Kemdikbud & Penjamu Pendidikan (2014) bahwa 

perubahan pada kompetensi lulusan ditunjukkan dengan adanya peningkatan dan 

keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan, seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Keseimbangan Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan untuk 

Membangun Soft Skills dan Hard Skills. (Dalam BPSDM, 2014) 
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 Kerangka ini menunjukkan bahwa selain penguasaan aspek pengetahuan, 

peserta didik juga harus memiliki kemampuan dalam aspek keterampilan dan sikap 

seperti berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah, berkarakter kuat 

(tanggung jawab, empati, toleran, produktif, adaptif, fleksibel, berinisiatif dan 

mandiri, memiliki keterampilan sosial dan budaya, memiliki jiwa kepemimpinan), 

serta menguasai informasi, media dan teknologi.  Mengacu pada hal tersebut, 

perbaikan dalam bidang pendidikan mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas warga negara Indonesia. Salah satu komponen pendidikan yang penting 

dan memerlukan pembenahan yaitu komponen kurikulum. Mengapa? Karena 

Kurikulum merupakan jantung atau ruhnya pendidikan. Rancangan kurikulum 

pendidikan memiliki kedudukan sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran.  

Kurikulum sebagai unsur strategis dalam pendidikan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan 

kemampuan yang   sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi.   Selain itu, 

kurikulum juga penting guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi 

pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta adaptifaterhadap 

berbagai perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut kurikulum tetap harus sesuai 

Pancasila, UUD NRI tahun 1945, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional yang 

tertuang dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Berkaitan dengan perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia saat ini, 

berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya pengembangan kurikulum yang 

dapat membekali peserta didik agar mampu memecahkan persoalan bangsa. 

Penekanan perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menyiapkan SDM berkualitas 

sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia bisa menjawab berbagai masalah dan 

tantangan yang semakin rumit dan kompleks. Berbagai masalah dan tantangan di 

era globalisasi tidak mungkin dihindari, bangsa indonesia harus masuk dalam arus 

perubahan tersebut dan harus mampu memanfaatkan demi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Untuk kepentingan 

tersebut, maka diperlukannya penataan atau pengembangan kurikulum agar 
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memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Oleh 

karena itu merupakan langkah yang positif ketika peneliti mencoba membuat 

pengembangan kurikulum abad 21. 

Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan pengembangan kurikulum 

masa depan yang mampu memecahkan berbagai persoalan pada berbagai tantangan  

yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

yang semakin hari semakin pesat perkembanganya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

rekonstruksi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu 

dilakukan untuk mempertegas pembentukan smart and good citizenship pada 

peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk  memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air sehingga tidak hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

pengembangan kemampuan intelektualnya saja tetapi harus mampu 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap, mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, 

serta mampu bersaing secara kompetitif dan komprehensif dalam dunia global yang 

merupakan aktualisasi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 1 dan pasal 3; serta pasal 37 Permendikbud No. 22 tahun 2006 BSNP. 

Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada masa 

mendatang tidak hanya sebagai mata pelajaran  di sekolah, tetapi lebih jauh harus 

menjadi kegiatan pendidikan yang bersifat  komprehensif dalam isi maupun 

pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan secara paradigmatik, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan memiliki visi sosio-pedagogis yakni mendidik warganegara 

yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks 

pendidikan formal dan pendidikan non- formal. Selain itu, PPKn memiliki visi 

formal-pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks 

pendidikan formal, yakni sebagai mata pelajaransosial di sekolah dan perguruan 

tinggi sebagai wahana pendidikan nilai Pancasila. 

Hal ini menunjukan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

memiliki paradigma baru untuk mengusung   tujuan utama mengembangkan “civic 
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competencies” yakni civic knowledge (pengetahuan dan wawasan 

kewarganegaraan), civic disposition (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), 

dan civic skills (perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal 

kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara 

(Winataputra, 2001:317-318). Ketiga komponen tersebut secara konseptual dan 

teoritik sejak tahun 1994 telah diajukan oleh Center for Civic Education dalam 

National Standards for Civics and Government (Branson, 1999:8-25),  akan  tetapi 

baru  lebih banyak terakomodir dalam Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi 

melalui pembelajaran saintifik yang berpusat pada siswa. Hal ini bisa dilihat pada 

pengertian, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam perangkat Kurikulum 2013. 

Berdasarkan visi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut di 

atas, sejalan dengan visi Pendidikan Nasional, bahwa Kemdikbud (2016) memiliki 

harapan untuk tahun 2025 dapat menghasilkan insan Indonesia yang cerdas 

komprehensif dan kompetitif. Cerdas komprehensif meliputi cerdas spiritual, 

cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. 

Sedangkan cerdas kompetitif, yakni memiliki seperangkat kompetensi meliputi 1) 

berkepribadian unggul; 2) bersemangat juang tinggi; 3) Mandiri; 4) pantang 

menyerah; 5) pembangun dan pembina jejaring; 6) bersahabat dengan perubahan; 

7)  inovatif dan  menjadi agen perubahan; 8)   produktif; 9) sadar mutu; 10) 

berorientasi global; dan 11) pembelajar sepanjang hayat. 

Era globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini memiliki tantangan yang 

hebat bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebab warga negara tidak 

hanya cukup dibekali dengan kemampuan kognitif kewarganegaraan saja tetapi 

juga harus dibekali dengan berbagai keterampilan hidup dan kemampuan 

membangun karakter yang kuat dan unggul sehingga mampu bersaing secara 

kompetitif dan komprehensif sehingga tujuan membentuk smart and good 

citizenship dapat tercapai. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus 

mampu menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang benar-benar memiliki 

kesiapan untuk bisa menghadapi tantangan arus globalisasi. Menurut Lee (1999) 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam era globalisasi perlu diarahkan 
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pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup “spiritual development, 

sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality, 

sedangkan menurut Cheng (1999) bahwa kurikulum dan pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang perlu dikembangkan untuk abad 21 yakni 

yang memiliki visi globalization, localization and individualization for multiple 

intelligence. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendidikan di sekolah tidak 

hanya berpengaruh pada kemampuan akademik peserta didik tetapi juga 

berpengaruh pada kemampuan psikososial peserta didik itu sendiri (Kupperminc, 

2001). 

Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masa yang 

akan datang harus dirancang sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahab dan 

Sapriya (2011: 4) hendaknya: 1) Memiliki landasan konsepsi secara ilmiah dengan 

menggunakan pendekatan holistis; 2) Memiliki sandaran filosofis yang kokoh; 3) 

Terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari rezim yang berkuasa; 4) 

Memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kulikulernya, 

yang mengacu pada misi fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang 

mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan; 5) Seimbang antara pegembangan nilai moral dengan pemahaman 

struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; 6) 

Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa 

dogmatis-indoktrinatif, tetapi menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, 

sistematis, kreatif dan inovatif; 7) Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan 

dan lingkungan sosial budayanya; dan 8) Mempersiapkan dan mengembangkan 

bahan-bahan yang diambil dari isu- isu global untuk meningkatkan wawasan dan 

kesadaran warga negara sebagai warga dunia (global). 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi 

kurikulum di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil 

penelitian Ahmad (2014) terkait dengan permasalahan yang dihadapi kurikulum 

2013 diantaranya yaitu masalah isi dan kemasan kurikulum. Berkaitan dengan hal 

ini, mengutip pendapat Shakiya (dalam Ahmad, 2014) mengatakan bahwa terdapat 

tiga kelemahan yang dapat diasumsikan dengan kurikulum 2013, yaitu: 1) 
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perencanaan kurikulum telah salah mengidentifikasi masalah yaitu menganggap 

guru tidak mampu merancang silabus sehingga kurikulum dirancang sama, satu 

ukuran, bersama dengan silabusnya untuk semua sekolah. 2) kurikulum 

mengasumsikan bahwa semua sekolah, fasilitas, guru dan peserta didik adalah sama 

hal demikian adalah kurang tepat. 3) guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas 

mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan kontekstual dan 

kebutuhan-kebutuhan unik di setiap daerah. Selain itu, masalah guru berkaitan 

dengan kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum juga menjadi sorotan dalam 

implementasi kurikulum 2013.  

Menurut Prasetyo (2017) dalam tulisannya tentang “pembelajaran dan 

kompetensi pendidik abad 21”, bahwa di abad-21 atau disebut era globalisasi ini, 

tuntutan dan tekanan yang dihadapi guru menjadi semakin besar dan kuat sehingga 

harus menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang handal yang tidak 

saja mahir dengan keterampilan akademiknya tetapi juga harus terampil hidup 

bersosialisasi dengan teknologi komunikasi yang tersedia di sekitarnya. Szucs 

(2009) menambahkan bahwa guru abad 21 harus mampu mengembangkan peserta 

didik, bukan mengajari mereka, tetapi membantu peserta didik untuk mandiri, 

memberi motivasi dan minat belajar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Selanjutnya menurut Muchson (2004) dalam tulisannya tentang Pendidikan 

Kewarganegaraan paradigma baru dan implementasinya dalam kurikulum berbasis 

kompetensi, mengatakan bahwa dalam wacana baru pendidikan kewarganegaraan 

di Indonesia kompetensi yang harus dimiliki peserta didik meliputi civic knowledge, 

civic skill, dan civic disposition. Dalam orientasi ini pendidikan kewarganegaraan 

harus menekankan pada pengembangan aspek afektif sesuai dengan semangat 

demokrasi. Selain itu, Kerr (1999:5-7) mengemukakan bahwa realita pembelajaran 

PPKn saat ini di Indonesia menurut pengamatannya menunjukkan kategori minimal 

yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan 

yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, 

menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur.  

Hal tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Winataputra dan Budimansyah 

(2007:121) yang mengemukakan tiga sumber kegagalan pengembangang civic 
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education, yaitu 1) penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur 

kurikulum pendidikan dijabarkan secara dan konvensional sebagai jam pelajaran 

tatap muka di kelas yang sangat dominan, sehingga guru tidak bisa berimprovisasi 

secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain pembelajaran rutin tatap 

muka yang terjadwal dengan ketat; 2) pelaksanaan pembelajaran PPKn yang lebih 

didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi 

peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai, di samping keterbatasan media 

pembelajaran; 3) pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif 

berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan 

kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru harus selalu mengejar target 

pencapaian materi. Wahab dan Sapriya (2011) dalam bukunya, menegaskan bahwa 

kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan di masa lalu adalah sebagai berikut: 1) 

Terlalu menempatkan aspek nilai moral belaka yang menempatkan peserta didik 

obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai tertentu; 2) Kurang diarahkan 

pada pemahaman struktur, proses dan     institusi-institusi negara     dengan segala      

kelengkapannya; 3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relative; 4) Berorientasi 

kepada kepentingan rezim berkuasa. 

Bertolak dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dan 

beberapa hasil penelitian, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah terkait 

dengan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di Indonesia, sebagai berikut: 

1) Pembelajaran PPKn masih didominasi oleh teori daripada praktek, kurang 

menonjolkan kegiatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, serta proses 

pembelajaran tidak menarik dan menantang, karena kurang mengaitkan antara 

teori dengan praktek yang terjadi di lingkungan kehidupan peserta didik sehari-

hari, sehingga akhirnya peserta didik tidak memiliki kompetensi yang cukup 

untuk bersaing dalam kehidupan global hal ini salah satu penyebabnya belum 

memadainya keterampilan yang dimiliki oleh guru di daerah dalam 

mengembangkan media, model, strategi atau pendekatan pembelajaran 

(Oktavia, 2018). 

2) Materi PPKn luas tapi tidak mendalam, antara teori dan praktek tidak 
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seimbang, karena kurangnya sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum 

2013 dan keterbatasan waktu, sedangkan saat melaksanakan pembelajaran guru 

sering mengalami kendala karena sulit menentukan strategi yang tepat, dan 

kurang paham terhadap pembelajaran berbasis saintifik dan kendala yang 

terakhir terjadi saat guru melakukan evaluasi hasil belajar karena terlalu 

banyak aspek yang harus dinilai (Rini, Y.S, 2017). 

3) Kesiapan guru dan sekolah serta sarana prasarana yang memadai untuk 

mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 perlu ditinjau ulang. Sebagian guru 

kesulitan dalam membuat RPP sesuai dengan kurikulum 2013, kurangnya 

waktu dua jam untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kurangnya materi 

pelajaran yang terdapat didalam buku PPKn kurikulum 2013, kesulitan dalam 

menilai sikap dengan cara observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta 

didik, kesulitan melakukan evaluasi penilaian menggunakan penilaian otentik, 

belum sepenuhnya bisa menguasai IT, kurangnya minat baca peserta didik, 

kurang tersedianya alat dan media pembelajaran seperti laptop, LCD proyektor, 

minimnya akses internet di sekolah, dan kurang tersedianya buku kurikulum 

2013 bagi pendidik dan peserta didik. (Wulandari, A. D., Dkk. 2016). 

4) Pembelajaran PPKn terlalu menekankan pada dimensi kognitif sehingga 

berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan 

kemampuan kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru harus selalu mengejar 

target pencapaian materi dan kompetensi lain seperti keterampilan afektif dan 

kecakapan hidup kurang terakomodir dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berikut: Masih rendahnya 

kemampuan guru dalam memahami pembuatan Perangkat Pembelajaran PPKn 

sesuai dengan kurikulum 2013; Masih rendahnya keterampilan guru dalam 

memahami pembuatan instrumen penilaian sesuai dengan kurikulum 2013; 

Belum memadainya keterampilan yang dimiliki oleh guru di daerah dalam 

mengembangkan media, model, strategi atau pendekatan pembelajaran 

(Oktavia, 2018). Dalam pelaksanaan penilaian, beberapa guru belum 

memahami penggunaan berbagai teknik penilaian untuk aspek pengetahuan. 

Frekuensi pelaksanaan asesmen pengetahuan harian bervariasi, antara lain 
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untuk setiap KD (kompetensi dasar), setiap hari, untuk setiap subtema, untuk 

beberapa subtema, dan untuk setiap tema Ikhya, Dkk, (2020). Dalam penilaian 

sikap sosial di antaranya guru kurang memahami penilaian dalam bentuk 

format penilaian yang mau diisi, dari segi waktu menyita banyak waktu 

perencanaan yang rumit dan sulit menentukan kriteria penilaian kurangnya 

perhatian dari siswa terhadap tugas yang diberikan, sehingga penilaian sikap 

sosial belum maksimal. (Taswin, Heryanto, Dkk, 2018). 

5) Perlu adanya penyempurnaan kurikulum PPKn 2013 ke arah pengembangan 

kompetensi warga negara abad 21 baik dari segi isi maupun kemasan 

kurikulum sehingga mengakomodir keragaman dan keunikan serta kebutuhan 

setiap wilayah yang ada di Indonesia. Peran guru PPKn di lingkungan sekolah 

semakin kompleks dan memberikan pengaruh yang besar dalam membangun 

karakter bangsa. Guru PPKn saat ini berperan tidak hanya sebagai pemyampai 

materi yang inovatif dan kreatif tetapi juga sebagai teladan yang bisa 

memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21 ini (Sugara, H. & 

Mutmainnah, F., 2020). 

6) Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia harus 

mengakomodir juga tuntutan kebutuhan generasi milenial dan generasi Z saat 

ini, dimana mereka merupakan generasi digital yang tidak bisa dipisahkan dari 

kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini, sehingga proses 

pembelajaran harus dirancang ke arah pembelajaran digital. Hal ini seperti 

dikemukakan Umam (2021) dalam tulisannya “Kurikulum dan Tuntutan 

Kompetensi Abad 21”, bahwa peran dan fungsi kurikulum dalam menghadapi 

tuntutan kompetensi pada abad 21 sangat diperlukan dimana identifikasi 

kompetensi abad 21 membutuhkan gaya belajar yang relevan dengan situasi 

kondisi abad 21, serta inovasi yang bisa diterapkan untuk menunjang 

keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian ini menunjukan 

pentingnya mengetahui keahlian yang dituntut pada abad 21, selain itu inovasi 

dalam dalam pendidikan sangat diperlukan untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan zaman. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, kurikulum Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan di Indonesia perlu orientasi baru yang mengarah pada 

terwujudnya warga negara yang kompeten komprehensif dan kompetitif pada abad 

21 ini. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu melalui literasi baru yang tidak 

hanya menulis, membaca, berhitung sebagai modal dasar. Dalam hal ini literasi 

sebaiknya dibangun atas dasar apa yang dikemukakan Paulo Freire (1968) sebagai 

conscientization yaitu proses belajar yang bertujuan melahirkan kesadaran kritis 

individual atau kelompok yang bersifat otonom, memanusiakan dan 

memerdekakan. Artinya literasi menyangkut sebuah proses penanaman metode 

berpikir yang dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Dalam pengertian lain, 

literasi juga dikatakan sebagai proses belajar sepanjang hayat (life long learning) 

dalam rangka menjadi subjek yaitu karakter   manusia yang bijak, kritis, kreatif dan 

peduli serta dapat bersimpati, berempati dan berempati pada diri, sesama manusia 

serta lingkungan hidupnya.  

Dengan demikian setiap individu   manusia perlu dibekali dengan karakter 

digital dan digital karakter. Karakter digital berupa etika bermedia sosial yakni 

dalam hal literasi data yang merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, 

dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital. Sedangkan digital karakter 

merupakan digitalisasi yang tercipta hasil dari penelitian berupa produk yang 

diciptakan oleh manusia berupa  literasi teknologi dan literasi manusia. Literasi 

teknologi yakni memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi (coding, Artificial 

Intelligence & engineering principles); sedangkan literasi manusia yaitu 

humanities, komunikasi dan desain. Humanities artinya bersifat halus dan 

berbudaya, komunikasi artinya mampu menggunakan informasi agar terhubung 

dengan lingkungan dan orang lain, serta desain maksudnya mampu membuat dan 

menciptakan objek baru. 

Mengacu pada pembahasan di atas penulis tertarik untuk menganalisis 

kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21 di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung. 

Diharapkan kajian ini akan memberikan manfaat terutama untuk penyempurnaan 

kurikulum pendidikan pada umumnya, khususnya kurikulum Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di Indonesia pada masa yang akan datang. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam dunia pendidikan 

di Indonesia masih begitu banyak khususnya dalam pelaksanaan Pendidikan 

Pancasila dan kewarganegaraan di persekolahan. Untuk dapat mewujudkan cita-

cita bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata tidaklah mudah. Banyak 

tantangan dan hambatan yang harus dilalui diperkuat oleh    situasi dan kondisi saat    

ini    yang     tidak menentu,     serta     cobaan yang menimpa umat manusia secara 

universal membutuhkan berbagai strategi agar pendidikan dan pembelajaran tetap 

berlangsung sebagaimana mestinya. Pembaharuan dalam bidang kurikulum dan 

pembelajaran wajib dilakukan setiap saat untuk bisa mengikuti perkembangan dan 

tuntutan zaman yang ada. 

Merujuk pada pemikiran tersebut di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan penelitian yang difokuskan  pada analisis kurikulum Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi warga negara 

abad 21 di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bandung. Secara spesifik persoalan 

tersebut menyangkut substansi sebagaimana telah penulis rinci ke dalam beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana analisis dokumen kurikulum 2013 dalam mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21 pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan? 

b. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 21? 

c. Bagaimana desain model kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan abad 21 dalam mengembangkan kompetensi warga negara 

abad 21 saat ini? 

d. Bagaimana efektifitas model kurikulum PPKn abad 21 dalam mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21? 

e. Bagaimana desain akhir model kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan abad 21? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, 

mengidentifikasi dan menganalisis kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 21 dan 

menghasilkan model kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan abad 

21. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, yakni untuk: 

a. Menganalisis dokumen kurikulum 2013 dalam mengembangkan kompetensi 

warga negara abad 21 pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b. Mengetahui pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 21. 

c. Menyusun desain model kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran 

untuk mengembangkan kompetensi warga negara abad 21. 

d. Menganalisis hasil uji coba desain model kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 21. 

e. Menyusun desain akhir model kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan abad 21. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai signifikansi dalam 

mengembangkan serta memperkokoh kedudukan rumpun kewarganegaraan dalam 

mendesain kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masa 

mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai sejumlah 

manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Segi Teori 

Secara teoritis penelitian ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis 

Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 21 di Sekolah Menengah 
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Atas kabupaten Bandung, sehingga akhirnya penelitian ini akan dapat memperkaya 

khasanah keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terutama dalam 

dimensi intrakurikuler dan kokurikuler PPKn. 

1.4.2 Segi kebijakan 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

membuat kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan nasional dan acuan dalam 

menyusun serta melaksanakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sebagai upaya perbaikan pendidikan di masa mendatang. 

1.4.3 Segi Praktis 

1.4.3.1 Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam 

melaksanakan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

untuk mengembangkan kompetensi warga negara yang dibutuhkan pada 

abad 21. 

1.4.3.2 Bagi civitas akademik prodi PPKn, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dan pengembangan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dalam rangka membentuk calon-calon guru PPKn untuk 

dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) 

dan memiliki kompetensi abad 21 serta mampu bersaing secara 

komprehensif dan kompetitif di era global. 

1.4.3.3 Bagi Puskur dan Kemendikbud, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

utamanya dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di masa yang akan datang. 

1.4.3.4 Bagi guru sebagai pengembang sekaligus pelaksana kurikulum, hasil 

penelitian ini bisa menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengembangkan 

kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi warga negara abad 21. 

1.4.3 Segi Isu serta Aksi Sosial 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan sekaligus sebagai salah 

satu upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

memadai yang mampu bersaing secara komprehensif dan kompetitif dalam 

menyongsong abad 21. 
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1.5 Struktur Organisasi Disertasi 

 Sistematika dalam Disertasi ini memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. BAB I: Pendahuluan memuat tentang: 1) latar belakang penelitian yang berisi 

gambaran permasalahan yang berkaitan dengan kondisi pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di persekolahan yang dinilai 

masih belum optimal dalam mengembangkan kompetensi warga negara abad 

21. Hal ini disinyalir karena kurikulum yang saat ini berjalan masih belum 

maksimal menyeimbangkan antara kemampuan akademik peserta didik 

dengan life skills yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Sehingga dalam 

latar belakang digambarkan juga bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan 

dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui penyempurnaan kurikulum 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diarahkan pada 

pengembangan kompetensi warga negara abad 21. 2) Identifikasi dan Rumusan 

Masalah yang menjelaskan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yakni tentang analisis dokumen Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21 yang berlaku saat ini; pelaksanaan 

Kurikulum 2013 pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam 

mengembangkan kompetensi warga negara abad 21; desain model kurikulum 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran untuk mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21; pelaksanaan uji coba model kurikulum 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 

kompetensi warga negara abad 21; desain akhir model kurikulum Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun kompetensi warga negara 

abad 21. 3) Tujuan Penelitian menggambarkan secara jelas tujuan penelitian 

yang harus tercapai dalam penelitian disertasi ini sesuai dengan indikator-

indikator yang ada dalam rumusan masalah penelitian. 4) Manfaat Penelitian 

menggambarkan kegunaan dan kebermaknaan hasil penelitian yang diperoleh 

baik secara teoritis, praktis, kebijakan, isu serta aksi sosial yang terjadi di 

masyarakat terkait dengan pengembangan kompetensi warga negara abad 21 
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dalam kurikulum Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. 

b. BAB II Kajian Pustaka: dalam Bab ini dipaparkan mengenai kerangka teoritis 

baik secara filosofis maupun konseptual yang mendasari penulis dalam 

melakukan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu berkaitan 

dengan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saat ini 

digunakan, kurikulum PPKn pada masa sebelumnya, teori-teori tentang 

kurikulum dan teori-teori tentang kompetensi warga negara abad 21 yang harus 

dimiliki warga negara. 

c. BAB III Metode Penelitian: menggambarkan secara jelas tentang bagaimana 

penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Mix Method dengan 

desain RnD. Lokasi penelitian ini di Wilayah Bandung. Partisipan dalam 

penelitian ini dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu beberapa 

sekolah yang tengah melaksanakan kurikulum 2013, guru PPKn dan juga 

peserta didik dalam setting pembelajaran PPKn serta para tokoh dan ahli 

Pendidikan    Pancasila     dan     Kewarganegaraan.     Instrumen     dan teknik 

penelitian serta analisis data disesuaikan dengan kepentingan penelitian yaitu 

data kualitatif dan data kuantitatif. 

d. BAB IV Temuan dan Pembahasan: akan menjelaskan mengenai temuan 

penelitian yang diperoleh dari lapangan yang didasarkan pada tujuan 

penelitian. Temuan lapangan ini berupa data-data yang diperoleh dari 

instrumen penelitian baik angket, pedoman wawancara, pedoman observasi 

maupun dokumentasi yang disajikan dengan jelas dan terinci melalui analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Kemudian temuan penelitian tersebut diparafrase 

dengan teori-teori yang relevan sehingga akan menghasilkan proposisi- 

proposisi sampai pada asumsi maupun generalisasi. 

e. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi: akan digambarkan mengenai 

simpulan penelitian secara jelas, bagaimana implikasinya dan rekomendasi 

yang bisa disampaikan pada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.  


