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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meskipun telah ada tanda-tanda kebangkitan dalam berbagai sektor, krisis 

yang melanda bangsa Indonesia masih terus terasa dan membawa dampak yang 

kurang baik bagi masyarakat. Seperti keterpurukan moral, ketidakberdayaan untuk 

mengatasi masalah sosial, bahkan terjadinya krisis hukum yang dapat merongrong 

kehidupan dan keteraturan bermasyarakat. Membangun kembali bangsa Indonesia 

dalam berbagai bidang melalui pendidikan  mempunyai arti, pertama pengalaman 

negara-negara lain menunjukkan bahwa dengan dasar pendidikan yang baik dapat 

mengatasi berbagai macam masalah sosial yang dihadapi bangsa dan kedua 

kehidupan berbangsa yang dihadapi masyarakat Indonesia menunjukkan akan 

adanya kerapuhan moral dari pribadi warganegara Indonesia. Hal ini 

membuktikan adanya sesuatu yang kurang dalam sistem pendidikannya. Oleh 

sebab itu pembaharuan pendidikan merupakan tanggung jawab moral dari bangsa 

Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan agar dapat dihasilkan 

warganegara yang cakap, terampil, bermoral dan bertanggung jawab.  

Selain amandemen keempat UUD 1945, maka pada tahun 2003 Indonesia 

mempunyai undang-undang sistem pendidikan yang baru. Hal ini membuktikan 

bahwa undang-undang sudah mengamanatkan agar pendidikan mampu 

mengarahkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis. Oleh sebab itu, 

melalui pendidikan formal khususnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, 
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selain diberi pengetahuan tentang life skill sebagai warganegara demokratis, siswa 

juga harus mengalami langsung bagaimana watak dan kultur demokrasi itu 

mewujud dalam kenyataan sekolah yang mereka alami sehari-hari. Siswa harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman bahwa masyarakat ikut terlibat dalam 

penyelenggaraan sekolah, pembahasan program-program sekolah, dan evaluasi 

keberhasilan sekolah menyelenggarakan pendidikan (Rosyada, 2007: 22-23). 

Dapat disimpulkan bahwa secara operasional pendidikan kewarganegaraan tidak 

lain adalah sebagai alat dalam proses mempersiapkan generasi muda untuk 

mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warganegara.  

Wahab dan Sapriya (2008: 273-274) menjelaskan bahwa secara yuridis-

formal, landasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Th. 1945 (UUD RI 1945) sebagai landasan 

konstitusional, UU No 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) sebagai landasan operasional, dan peraturan Menteri No. 22 Th. 2006 

tentang Standar Isi (SI) dan No. 23 Th. 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) sebagai landasan kurikuler. Sejalan dengan kebijakan Departemen 

Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka 

kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk lingkungan lembaga pendidikan 

formal dilaksanakan dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Jadi jelas bahwa pembaharuan pendidikan memang merupakan tanggung 

jawab moral dari bangsa Indonesia. Dalam hal ini siswa sebagai peserta didik 

berperan penting dalam memegang tanggung jawab tersebut, karena mereka 



3 
 

 

 

merupakan generasi muda dalam mengambil peran dan tanggung jawab sebagai 

warganegara. Oleh sebab itu, siswa dipersiapkan serta dibina agar menjadi 

masyarakat atau warga negara yang demokratis yang cakap, terampil, bermoral 

dan bertanggung jawab serta mampu membangun kembali bangsa Indonesia. 

Dalam hal ini, Winataputra (2004) mengatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan memegang peranan yang sangat strategis dalam 

mempersiapkan dan membina warganegara yang demokratis dan berkualitas. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebenarnya 

sudah memberi arah dan wadah pengembangan sekolah yang lebih demokratis, 

bahkan dalam rumusan fungsi dan tujuan pendidikan dinyatakan secara tegas pada 

pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan 

operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan 

bahwa.  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 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 warganegara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut 

ditetapkan sejumlah prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional ( UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas) 

tersebut sebagai berikut.  
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1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 
dengan sistem terbuka dan multimakna. 

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 
dalam proses pembelajaran. 

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

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu layanan pendidikan.  
 

Agar dapat berjalan seperti yang diharapkan, pemerintah telah 

merumuskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum baik untuk 

pendidikan dasar maupun menengah, melalui pembekalan kompetensi dasar pada 

peserta didik, undang-undang ini memang mampu merumuskan tujuan pendidikan 

yang sangat ideal namun menimbulkan kesulitan di dalam pelaksanaannya karena 

terlalu abstrak dan sulit diwujudkan.  

Sejalan dengan penilaian di atas, Wahab (2006:61) mengemukakan 

beberapa kelemahan yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang 

lalu, antara lain: 

1. Terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka. Jadi, 
menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk 
menerima nilai-nilai moral tertentu. 

2. Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-
institusi negara dengan segala kelengkapannya (Trappings of 
Government). 

3. Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif. 
4. Berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa. 

 
Menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada, diusulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan baru, sebagai tujuan utamanya, hendaknya dapat 
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mengembangkan kompetensi warga negara (civic competence), akhlak warga 

negara yang diinginkan (desirable personal qualities atau civic virtue) dan budaya 

warga negara (civic culture), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi 

(democratic values mid beliefs) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap 

dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana kurikuler untuk 

mewujudkan fungsi pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional dalam 

pasal 37 ayat (1) ditetapkan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Salah satu bahan kajian 

tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menjelaskan bawa 

pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  

Dalam rangka pembentukan sikap warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab diperlukan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. 

Disamping itu perlu dilakukan upaya sistimatis dan sistemik untuk menjadikan 

sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Jika dikaji ulang, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran nilai 

yang berpijak dan merujuk pada semua nilai sentral dalam rumusan tujuan 

pendidikan. Dalam rumusan tersebut ada delapan konsep nilai yang merupakan 

bagian integral sejumlah central values yakni beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Maha Esa sebagai bentuk nilai aqidah keberagamaan, berakhlak mulia 

sebagai bentuk nilai sosial-kultural keberagamaan, sehat sebagai bentuk nilai fisikal 
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KUALITAS LINGKUNGAN 
SOSIAL-KULTURAL 

SEKOLAH 

dan rohaniah, berilmu sebagai bentuk nilai kecerdasan substantif, cakap sebagai 

bentuk nilai kecerdasan operasional, kreatif sebagai bentuk nilai kecerdasan 

inovatif, mandiri sebagai bentuk nilai personal-sosial, dan menjadi warganegara 

yang demokratis bertanggung jawab sebagai nilai personal sosial-politik.  

Secara diagramatik kerangka operasional-metodologik pendidikan nilai 

yang berpijak pada kerangka teori perkembangan nilai-moral dan merujuk pada 

upaya pencapaian semua aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan 

nasional, dapat dikembangkan paradigma dasar pembelajaran nilai seperti 

diilustrasikan pada Gambar 1.1, berikut ini: 

Gambar 1.1  
Model Generik Pembelajaran Nilai 

 

 

 

 

 

  
Winataputra & Budimansyah, (2007:178) 

 
Budimansyah & Winataputra, (2007:179) berpendapat bahwa model 

operasional pembelajaran nilai yang perlu dikuasai oleh guru adalah yang terkait 
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Proses pembelajaran yang demokratis sekarang ini menjadi tuntutan dalam 

peningkatan kualitas demokratis. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas, ide, 

partisipasi (komitmen guru) untuk mengembangkan akses jaringan kerja yang 

lebih luas terhadap pengembangan berfikir kritis siswa. Proses pembinaan warga 

negara yang demokratis pada muaranya akan memunculkan siswa sebagai warga 

negara muda (young citizen) yang berperilaku demokratis. Seiring dengan 

tuntutan mutu pendidikan dan untuk mewujudkan pelaksanaan program 

pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan, diperlukan kerja 

keras yaitu usaha sadar dari berbagai pihak, diantaranya: pemerintah dan guru. 

Guru adalah salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. Baik buruknya proses pembelajaran dan hasil 

belajar banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru di dalam melaksanakan tugas 

profesinya. Guru sangat berperan aktif dalam proses pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial, dan oleh karena itu guru harus mempotensikan diri 

sebagai tenaga profesional mengikuti tuntutan zaman yang semakin berkembang.  

Pendidikan demokrasi di sekolah akan berjalan dengan baik dan lancar, 

apabila berawal dari guru atau pendidik yang mengajarkan demokrasi, hidup dan 

bersikap demokratis dalam tugas mereka. Guru yang menjadi ujung tombak 

pendidikan disekolah formal, bila mereka sungguh menghayati sendiri nilai 

demokrasi, maka mereka akan dapat mendidik siswa secara demokratis. Namun 

sebaliknya bila guru tidak bersikap demokratis, maka tidak akan dapat membantu 

siswa bersikap demokratis (Wahab, 2007). Mereka harus mengubah filosofi 

bekerja sebagai guru, karena tugas guru bukan selesai saat telah memenuhi tugas 
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dan jam wajib untuk masuk kelas, tetapi mengubah siswa menjadi mengerti, 

menjadi memiliki kompetensi, menjadi aktif belajar, dan menjadi terlibat dalam 

diskusi dan penyelesaian tugas-tugas (Rosyada, 2007: 14). Pengembangan 

profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, Oleh sebab itu, tugas guru 

bukan saja harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, 

melainkan harus  mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu 

maupun sebagai tenaga profesional. Memiliki kemampuan dalam memberikan 

materi baik dari segi penerapan model pembelajaran yang beragam hingga 

mempersiapkan perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaan maupun 

mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Terkait dengan hal itu, Wahab (2007:36) berpendapat bahwa mengajar 

yang berhasil menuntut penggunaan metode yang tepat dan seorang guru yang 

baik akan memahami dengan baik metode yang digunakannya. Bukan hanya 

bahan/materi yang diketahui, tetapi juga masalah-masalah siswa, sebab melalui 

metode mengajar  guru harus mampu memberi kemudahan belajar kepada siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Namun, kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan hal sebaliknya, 

penguasaan kompetensi siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini salah satunya tercermin dari rendahnya 

penguasaan kognitif siswa terhadap konsep-konsep Pendidikan Kewarganegaraan. 

Khususnya dikota Baturaja, dimana fasilitas yang kurang memadai serta lokasi 

yang kurang strategis guna akses pendidikan dari pemerintah pusat sehingga 

keterlambatan informasi di bidang pendidikan seringkali terjadi. 
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Dari pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

baru yang demokratis merupakan salah satu tujuan kita. Mewujudkan cita-cita 

tersebut adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa, pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang memberikan 

pengetahuan (civic knowledge), keterampilan (civic skill), dan watak-watak atau 

kebajikan-kebajikan warganegara (civic disposition) yang dilaksanakan melalui 

pembelajaran yang demokratis,  karena dengan pembelajaran yang demokratis 

akan membina perilaku demokratis pada siswa yang tercermin dalam sikap dan 

perilakunya sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran bagi siswa sebaiknya 

diintegrasikan kedalam kurikulum formal maupun informal. Sehingga, sekolah 

perlu melakukan usaha yang lebih dari sekedar menyadarkan siswa untuk 

menggunakan kesempatan bagi pengabdian kepada sekolah dan masyarakat 

mereka.  

Kenyataan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

dengan memfokuskan pada Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Terhadap Pembinaan Siswa Sebagai Warganegara yang Demokratis” (Studi 

Deskriptif Analisis Terhadap Siswa SMA di Kota Baturaja). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pentingnya pembinaan siswa 

sebagai warganegara demokratis dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, maka rumusan masalah pada penelitian ini  adalah ”Bagaimana 
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pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembinaan siswa 

sebagai warganegara yang demokratis? 

Dari rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi rumusan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1 Bagaimanakah gambaran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA 

Kota Baturaja dalam membina siswa sebagai warganegara yang demokratis? 

2 Adakah hubungan yang positif antara pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kota Baturaja dengan 

pembinaan siswa sebagai warganegara yang demokratis? 

3 Apakah Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada sekolah negeri 

berbeda secara signifikan dengan sekolah swasta? 

4 Apakah sikap siswa sebagai warga negara yang demokratis di sekolah negeri 

berbeda secara signifikan dengan sikap siswa di sekolah swasta? 

5 Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam membina siswa sebagai warga 

Negara yang demokratis pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? 

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian, maka variabel penelitian 

dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Penelitian 

terdiri dari dua (2) variabel, yaitu: 

a. Satu variabel bebas (independent), adalah Pembelajaran Pendidikan  

Kewarganegaraan (PKn) yang terdiri dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, 

Evaluasi Pembelajaran             sebagai variabel X. 
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b. Satu variabel terikat (dependent), adalah warganegara yang demokratis           

 variabel Y.     

Gambaran pola hubungan antarvariabel penelitian dapat dideskripsikan 

sebagai berikut:   

Gambar 1.2 
Paradigma Sederhana 

Hubungan antarvariabel Penelitian 
 

  

 
Keterangan: 

X:  Pembelajaran PKn  

Y: Warganegara yang Demokratis. 

 
1. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian, berikut ini disampaikan definisi operasional 

variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) variabel yaitu: 

a. Pembelajaran PKn sebagai Variabel bebas/variabel independent (X) 

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam hal ini adalah menilai langkah-langkah dasar yang 

dilakukan guru dalam pendekatan pembelajaran, menurut A. Jacobsen et al. 

(diterjemahkan Fawaid & Anam, 2009: 20), yaitu melalui tiga tahap sebagai 

berikut: 

1) Perencanaan Pembelajaran; 

2) Pelaksanaan atau Penerapan Pembelajaran; dan  

3) Evaluasi atau Penilaian Pembelajaran. 

X Y 
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1) Perencanaan (Planning) Semua pengajaran diawali dengan perencanaan, di 

mana seorang guru membuat beberapa jenis tujuan. Karena hal ini, merupakan 

prioritas utama dalam pengajaran. Menurut Jacobsen et al. (diterjemahkan 

Fawaid & Anam, 2009: 137) Perencanaan adalah cara yang digunakan seorang 

guru untuk membuat pemikiran dan keputusan mereka menjadi strategi 

pembelajaran yang nyata.  

2) Pelaksanaan (Implementing) Tahap kedua dari pendekatan pengajaran tiga-

tahap adalah pelaksanaan. Setelah memiliki tujuan yang telah ditentukan dan 

strategi yang relevan untuk mencapai tujuan itu sendiri, guru kemudian dapat 

mengimplementasikan strategi tersebut. Keberhasilan tahap implementasi 

sangat bergantung pada tujuan-tujuan yang jelas.  

3) Penilaian (Assessment) Tahap ketiga dalam pengajaran adalah penilaian. Pada 

tahap ini, guru berusaha mengumpulkan informasi untuk menentukan jenis 

pembelajaran apa yang muncul. Hal ini dapat dilaksanakan dengan banyak 

cara, termasuk mengelola tes-tes atau kuis-kuis, mengevaluasi PR, serta 

memperhatikan tanggapan siswa atas pertanyaan atau komentar yang diajukan.  

Tiga tahap ini berurutan dan saling berhubungan. Dengan kata lain, 

seorang guru, dalam mengembangkan aktivitasnya pembelajaran apapun, yang 

harus mereka lakukan pertama kali adalah merencanakan, kemudian menerapkan 

rencana-rencana itu, dan akhirnya menilai keberhasilan aktivitasnya. Komponen – 

komponen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini mempresentasikan suatu 

proses yang terus berputar (cyclical) dan berkelanjutan (continual) di mana guru 

berusaha meningkatkan kualitas pengajaran mereka, yakni mendorong sebanyak 
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mungkin pembelajaran siswa. Dengan menerapkan tiga tahap ini, guru akan 

mampu membuat keputusan secara terus menerus mengenai tujuan-tujuan dan 

sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar-standar 

tertentu serta menentukan apakah tujuan-tujuan tersebut sudah benar-benar 

terpenuhi atau tidak. 

 

b. Warganegara yang demokratis sebagai Variabel terikat atau variabel 

dependent (Y) 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan siswa sebagai warganegara 

yang demokratis atau sama halnya dengan perilaku demokratis siswa adalah 

merujuk pada pendapat Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA (2007) yang 

mengemukakan secara konseptual warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

memiliki ciri kualitatif dan indikator prilaku. Ciri kualitataif merujuk pada tuntutan 

normatif-derivatif atau tuntutan yang diturunkan dari ketentuan perundang-undangan 

serta ketentuan normatif lainnya yang bersifat sosial-kultural yang koheren dengan 

tuntutan normatif-derivatif. Secara konseptual warga negara yang demokratis antara lain 

memiliki ciri-ciri umum atau ciri generik skor yang diperoleh dari kuesioner yang 

meliputi: (1) pro bono publico, yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik 

diatas kepentingan pribadi atau golongan; (2) pro patricia primus patrialis, yaitu 

sikap mengutamakan kepentingan Negara atau kepentingan umum dan rela 

berkorban untuk Negara atau kepentingan umum; (3)  toleran atau menghormati 

dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda; (4) terbuka menerima 

pendapat orang lain; (5) tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik 

dan benar, (6) bersikap kritis terhadap pendapat orang lain; (7) cerdas dan penuh 

pertimbangan dalam mengambil keputusan; (8) menghormati hak orang lain; (9) 
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menghormati kekuasaan yang sah; (10) bersikap adil dan tidak diskriminatif; dan 

(11) menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menguji hipotesis pengaruh pembelajaran pendidikan  kewarganegaraan terhadap 

pembinaan siswa sebagai warganegara yang demokratis. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan dalam 

upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

terhadap pembinaan siswa. Tujuan umum tersebut dijabarkan kedalam tujuan 

secara khusus, yaitu untuk: 

1. Mengetahui deskripsi pembelajaran PKn di SMA Kota Baturaja dalam 

membina siswa sebagai warganegara yang demokratis. 

2. Menganalisis pengaruh hubungan yang positif antara pembelajaran PKn di 

SMA di Kota Baturaja dengan pembinaan siswa sebagai warganegara yang 

demokratis. 

3. Menganalisis perbedaan secara signifikan antara pembelajaran PKn pada 

sekolah swasta dengan sekolah negeri. 

4. Menganalisis perbedaan secara signifikan antara sikap siswa sebagai warga 

negara yang demokratis di sekolah negeri dengan sikap siswa di sekolah 

swasta. 

5. Mengungkapkan kendala yang dihadapi guru dalam membina sikap siswa 

menjadi warganegara yang demokratis pada pembelajaran PKn. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritik 

dan praktis. Adapun manfaat – manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina dan menumbuhkan suasana belajar 

yang demokratis kepada siswa, sehingga akan tercipta sikap demokratis pada 

siswa baik di kelas maupun diluar kelas. 

b. Praktis 

1) Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk mengembangkan 

Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis, sehingga akan tercipta 

suasana berlajar yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi siswa. 

2) Bagi sekolah, penelitian ini berguna terutama dalam upaya menciptakan 

suasana sekolah yang kondusif dan demokratis sebagai akibat dari proses 

pembelajaran yang demokratis. 

3) Bagi guru, penelitian ini berguna sebagai balikan (feedback) sehingga proses 

pembelajaran akan senantiasa dilaksanakan dengan suasana yang demokratis. 

 

E. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi sebagai berikut: 

1. Membina sikap siswa sebagai warganegara yang demokratis dapat dilakukan 

melalui pembelajaran PKn di persekolahan. Melalui cara-cara pembelajaran 
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yang demokratis, partisipatif, kritis dan kreatif, siswa akan tumbuh menjadi 

warganegara yang demokratis.  

2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran PKn diperlukan tenaga pendidik yang 

profesional, sehingga penekanan pembelajarannya dilakukan secara 

komprehensif (menyeluruh). Siswa dapat mengaplikasikan atau mewujudkan 

hasil pembelajaranya dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan pendapat 

bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna 

dalam materi akademik yang mereka terima dengan cara mengaitkan subjek 

akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari yaitu dengan konteks 

lingkungan personal, sosial dan budaya, johnson (Komalasari, 2008:24).  

3. Pembinaan sikap siswa sebagai warganegara yang demokratis selain 

diupayakan dalam pembelajaran PKn, dalam pelajaran lain maupun seluruh 

civitas akademika dan masyarakat terutama orang tua siswa harus juga 

mendukung dengan memunculkan budaya yang mendukung demokrasi bukan 

mengembangkan budaya yang bertentangan dengan sikap demokrasi itu 

sendiri.  

 

F. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dan bertolak pada asumsi 

penelitian, maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berkorelasi positif terhadap  sikap 

siswa sebagai warganegara yang demokratis. 
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2. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada sekolah swasta berbeda 

secara signifikan dengan pembelajaran di sekolah negeri. 

3. Sikap siswa sebagai warganegara yang demokratis di sekolah negeri berbeda 

secara signifikan dengan sikap siswa di sekolah swasta. 

 

G. Metode Penelitian 

Menurut jenis pendekatan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 

dengan teknik survey. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian dalam bentuk visualisasi 

berupa bagan atau tabel persentase dari jawaban responden terhadap indikator 

permasalahan. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan teknik analisis dan regresi.  

Untuk mendapatkan data yang mendukung, peneliti menyusun dan 

menyiapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: teknik kuesioner dengan 

instrument angket dan didukung dengan teknik studi literatur, wawancara dan 

studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan angket skala Diferensial Semantik 

(Semantic Defferensial Scale) dari Osgard. Keunggulan skala model ini tidak 

megukur aspek kemampuan seseorang untuk menjawab, sebab yang dituntut 

dalam skala ini bukan bagaimana seharusnya ia menjawab soal dengan benar 

berdasarkan pengetahuannya, tetapi bagaimana kebiasaan seseorang itu 

melakukan aktifitas sehari-hari. 
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Sebelum menggunakan instrumen tersebut sebagai alat pengumpulan data, 

terlebih dahulu diuji dengan menggunakan: 

1) Uji validitas menggunakan rumus korelasi Pearson Product Momen. 

2) Uji Reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

 
H. Paradigma Penelitian atau Kerangka Pemikiran Penelitian 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3 Paradigma Penelitian atau Kerangka Pemikiran 

� Kajian Teori PKn, 
� Pembelajaran PKn, 

serta 
� Pembinaan siswa 

sebagai warganegara 
yang Demokratis 

� (UUSPN BAB II pasal 3 tentang fungsi/tujuan pendidikan nasional, yaitu: 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 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. 
 

� Secara khusus, “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air” (Penjelasan Pasal 37 ayat 1 UUSPN) 

 
� Kerr (Budimansyah dan Winataputra, 2007:4) yang menyatakan bahwa 

secara operasional istilah pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara 
luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil 
peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, 
peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan 
belajar, dalam proses penyiapan warganegara tersebut. 

 

PEMBELAJARAN PKN 
1. Perencanaan Pembelajaran 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
3. Evaluasi Pembelajaran 

Muatan pendidikan nilai dalam 
karakteristik warga Negara 

demokratis 

MEMBINA SISWA 
1. Menjadikan siswa memiliki sikap 

demokratis 
2. Menjadikan siswa sebagai warga Negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab 
selaras dengan tujuan pendidikan nasional 
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I. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

kecamatan kota Baturaja. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang berada di kecamatan kota Baturaja. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Depdiknas Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU) tahun 2009/2010 terdapat 10 SMA dengan tingkatan atau kelompok 

berbeda yang tersebar dibeberapa daerah. Adapun sebaran populasi dan sampel 

penelitian, dapat dilihat sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 
Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian 

 

No Nama Sekolah 
Jumlah Siswa 

Kelas X1 
2009/2010 

Sampel Sekolah 

Jumlah Sampel 
berdasar tabel 

Isaac & Michael  
10% (Sugiyono, 

2009:128) 
1. SMAN 1 OKU 152 SMAN 1 OKU 152 

SMAN 4 OKU 138 
2. SMAN 5 OKU 192 SMAN 5 OKU 192 
3. SMA Yadika Baturaja 64 SMA Sentosa Bhakti 

Baturaja 
241 

SMA Kader Pembangunan Baturaja 232 
SMA Taruna tunas Bangsa Baturaja 188 
SMA Sentosa Bhakti Baturaja 241 
SMA PGRI 3 Baturaja 87 
SMA Trisakti Baturaja 16 
SMA Muhammadiyah Baturaja 18 

 
Jumlah  1328  585 

N= 600 
 taraf 5%= 221 

(Sumber: Depdiknas Kab.OKU 2009/2010) 
 
 

Berdasarkan tabel diatas, sebaran sampel minimum pada setiap Sekolah 

terdiri atas tiga SMA di Kota Baturaja dengan jumlah responden seluruhnya 221 

siswa. Namun, untuk keperluan kepraktisan pengolahan data, maka ukuran sampel 

dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 250 siswa atau responden. 
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