
 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN DALAM 

PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 

Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Anggun Wulan Sari 

NIM. 3301409079 

 

 

 

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 

i 



 

 

 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian 

skripsi, pada : 

 Hari  : 

 Tanggal :    

 

 Menyetujui 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Drs. Tijan, M.Si  

NIP. 19621120 198702 1 001 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Drs. AT Sugeng Priyanto, M.Si. 

NIP. 19630423 198901 1 002 

  

Mengetahui 

Ketua Jurusan PKn 

 

 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd 

NIP: 19610127 198601 1 001 

 

 

ii 



 

 

 

 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial, Jurusan Politik Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, pada : 

 Hari  :  

 Tanggal :  

 

Penguji, 

 

 

Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc 

NIP. 19480609 197603 1 001 

 

Penguji  I 

 

 

 

Drs. Tijan, M.Si  

NIP. 19621120 198702 1 001 

Penguji II 

 

 

 

Drs. AT Sugeng Priyanto, M.Si. 

NIP. 19630423 198901 1 002 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

 

Dr. Subagyo, M. Pd. 

NIP. 195108081980031003 

iii 



 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi 

ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Semarang,          2013 

 

 

 

Anggun Wulan Sari 

NIM. 3301409079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

What I Hear, I Forget 

 (Saya mendengar, maka saya akan lupa) 

What I See, I Remember 

 (saya melihat, maka saya akan ingat) 

What I Do, I Understand 

 (saya melakukan, maka saya akan paham) 

 

(Confucius) 

 

Dengan mengucapkan Bismillah, karya kecil ini kupersembahkan kepada: 

 Keluarga besarku di rumah, Bapak, Ibu, kakak, 

dan adikku.  

 Dosen-dosenku Jurusan PKn FIS UNNES 

 Teman-teman seperjuanganku, sahabat-sahabat 

ku, serta teman terbaikku Arie Hendrawan 

 Keluarga besar Gugus Latih Ilmu Sosial Racana 

Wijaya 

   

 

 

 

 

 

v 



 

 

 

 

PRAKATA 

 

Kalimat syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 

peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.  Semoga syafaatnya tercurah 

kepada kita. Amin. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih kepada pihak-pihak berikut ini: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di UNNES. 

2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 

3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian dan 

kemudahan adminstrasi. 

4. Dosen Pembimbing I Drs. Tijan, M.Si, dan Dosen Pembimbing II, Drs. AT 

Sugeng Priyanto, M.Si, yang telah membimbing dan mengarahkan selama 

penyusunan skripsi ini. 

5. Semua Dosen Jurusan PKn yang telah menularkan ilmunya kepada penulis. 

6. Kepala Sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang, Drs. Toto, M.M, yang telah 

memberikan ijin melakukan penelitian. 

7. Guru mata pelajaran PKn SMA Kesatrian 1 Semarang yang telah 

memfasilitasi selama penelitian berlangsung di sekolah. 

8. Orang tua yang tidak henti mengirim doa dan kasih sayang tiadatara. 

vi 



 

 

 

 

9. Rekan-rekan mahasiswa Politik dan Kewarganegaraan angkatan 2009 FIS, 

sahabat-sahabat ku, serta teman terbaikku Arie Hendrawan yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan selama menuntut ilmu di kampus. 

10. Rekan-rekan keluarga besar gugus latih ilmu sosial racana wijaya, yang telah 

membantu menambah pengalaman luar biasa di luar kampus. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga dukungan dan bantuan pihak-pihak tersebut menjadi amal baik yang 

diganti pahala oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. 

 

Semarang,  2013 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 

 

 

 

SARI 

 

 

Sari, Anggun Wulan, 2013, Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam 

Pembelajaran PKn di Sma Kesatrian 1 Semarang, Skripsi, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
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 Visi misi pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan potensi 

individu agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan 

bertanggung jawab, untuk mencapainya maka diperlukan suatu pembelajaran yang 

mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar. Model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan  sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran PKn, karena dalam  

pembelajaran ini menggunakan pembelajaran aktif yang dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pengalaman langsung (nyata) untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan watak Kewarganegaraan. Dengan 

model pembelajaran praktik belajar ini diharapkan siswa lebih dapat menangkap 

nilai-nilai karakter yang disampaikan, dan menerapkan nilai-nilai  karakter tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan SMA Kesatrian 1 Semarang berupaya mengembangkan potensi 

peserta didik dari ketiga ranah yang ada yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan mengusung  4 pilar pendidikan yaitu learning to do, learning to known, 

learning to be,  dan learning to live together.  

 Penelitian ini dilakukan di SMA Kesatrian 1 Semarang dengan fokus 

penelitian pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan serta hambatan yang ditemui 

dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, kajian dokumen, dan 

wawancara. Sumber data yang diperoleh berasal dari informan (kepala sekolah, guru, 

dan siswa), aktivitas pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, serta dokumen 

sekolah berupa perangkat pembelajaran dan dokumentasi pelaksanaan praktik belajar 

yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Pengujian validitas data dalam  penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi alat.    

SMA Kesatrian mengembangkan praktik belajar Kewarganegaraan  melalui 

dua cara, yaitu melalui kajian kebijakan publik dengan model pembelajaran Praktik 

Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dan studi lapangan dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning. Kajian kebijakan publik dilaksanakan 

dengan cara menganalisis kebijakan pulik dan membuat portofolio kelas, 

dilaksanakan pada kelas X semester genap tepatnya pada pembelajaran bab VI 

menganalisis sistem politik Indonesia. Untuk studi lapangan yang pernah dikunjungi 

yaitu studi lapangan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di Kutoarjo Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan 
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pembelajaran guru membuat perencanaan terlebih dahulu dengan membuat perangkat 

pembelajaran meliputi RPP, Silabus dan perencanaan lainnya. Penilaian yang 

dilakukan guru meliputi 2 hal yaitu penilaian produk dan penilaian sikap. Hambatan 

yang di temui saat pelaksanaan pembelajaran yaitu: waktu (jam pelajaran) PKn yang 

terbatas; guru masih menemui kendala dalam penyusunan RPP dan silabus untuk 

pelaksanaan pembelajaran studi lapangan dengan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning; karakter siswa yang beraneka ragam yaitu kemampuan dan 

motivasi siswa yang berbeda-beda. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Pelaksanaan Praktik Belajar 

Kewarganegaraan tersebut dapat  mengembangkan pengetahuan Kewarganegaraan, 

keterampilan Kewarganegaraan dan watak Kewarganegaraan. Selain itu Praktik 

Belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 Semarang menjadikan  siswa aktif, 

antusias, membuat pembelajaran menjadi bermakna. 

 Saran dari penelitian ini yaitu: (1) bagi guru agar lebih meningkatkan lagi 

management kelas baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.  

Dalam hal perencanaan studi lapangan diharapkan guru  juga dapat dimasukkan ke 

dalam RPP dan Silabus, sehingga pelaksanaan pra kegiatan seperti membuat 

instrument kegiatan dan paska kegiatan berupa pemaparan hasil kegiatan serta 

refleksi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan terencana. Dalam hal pelaksanaan, 

untuk mengatasi siswa yang pasif maka diharapkan guru tidak hanya memberikan 

tugas kelompok namun dapat juga memberikan tugas individu kepada siswa sehingga 

siswa memiliki tanggung jawab pribadi dan tidak ada siswa yang pasif dalam 

pembelajaran (2) bagi sekolah diharapkan dapat  mendorong guru-guru untuk tertib 

dalam hal membuat perencanaan pembelajaran, memanagement pelaksanaan 

pembelajaran dan  melakukan evaluasi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................  iii 

PERNYATAAN ..............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

PRAKATA ......................................................................................................  vi 

SARI ................................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  x 

DAFTAR BAGAN ..........................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xvi 

BAB I      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Permasalahan..........................................................................  4 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................  5 

D. Manfaat Penelitian .................................................................  5 

E. Penegasan Istilah…….. ..........................................................  6 

BAB II     LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pembelajaran .............................................................  8 

x 



 

 

 

 

1. Pengertian  Pembelajaran ...................................................  8 

2. Ciri-ciri  Pembelajaran .......................................................  9 

3. Tujuan  Pembelajaran .........................................................  10 

4. Metode  Pembelajaran ........................................................  14 

B. Konsep Mata Pelajaran PKn ...................................................  16 

1. Pengertian Mata Pelajaran PKn .........................................  16 

2. Landasan PKn ....................................................................  16 

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan................................  16 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn ..............  17 

5. Ruang Lingkup Materi PKn ...............................................  18 

6. Strategi Dasar Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan 20 

7. Strategi Pembelajaran PKn di Sekolah ..............................  23 

8. Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan ..................  25 

C. Konsep Metode Praktik Belajar Kewarganegaraan  ...............  27 

1. Pengertian Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan  27 

2. Prinsip Pengembangan Paradigma Baru PKn dalam Praktik 

 Pembelajaran  ....................................................................  28 

3. Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan ...  30 

D. Kerangka Berfikir ...................................................................  42 

BAB III   METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian .....................................................................  45 

B. Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian ................................  45 

xi 



 

 

 

 

C. Sumber Data Penelitian .........................................................  46 

D. Metode Pengumpulan Data ...................................................  47 

E. Validitas Data ........................................................................  49 

F. Teknik Analisis Data .............................................................  50 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ....................................................................  52 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..............................  52 

a. Sejarah Berdirinya SMA Kesatrian 1 Semarang .....  52 

b. Letak Geografis .......................................................  54 

c. Visi Misi Sekolah ....................................................  55 

d. Profil Guru Siswa dan Karyawan ............................  57 

e. Susunan Organisasi ..................................................  58 

f. Program Unggulan ...................................................  58 

g. Sarana dan Prasarana ...............................................  59 

2. Gambaran Umum Subyek Penelitian ............................  61 

3. Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam  

Pembelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang .......  62 

a. Gambaran Umum Praktik Belajar Kewarganegaraan 62 

b. Perencanaan Pembelajaran  .....................................  65 

c. Kegiatan Belajar Mengajar  .....................................  72 

d. Penilaian pembelajaran  ...........................................  94 

xii 



 

 

 

 

4. Hambatan Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaran    96 

B. Pembahasan .........................................................................  99 

1. Praktik Belajar Kewarganegaraan Mengembangkan  

pengetahuan Kewarganegaraan, keterampilan  

Kewarganegaraan dan watak Kewarganegaraan  ..........  99 

2. Praktik Belajar Kewarganegaran Menjadikan Siswa  

Aktif dan Antusias  ........................................................  104 

3. Praktik Belajar Kewarganegaran Membuat Pembelajaran 

 Menjadi Bermakna   .....................................................  106 

BAB V   PENUTUP 

A. Simpulan ..............................................................................  108 

B. Saran ....................................................................................  109 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................    110 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................    112 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



 

 

 

 

DAFTAR BAGAN 

 

Bagan  Halaman 

Bagan 1 Kerangka Berfikir  ....................................................................  42 

Bagan 2 Komponen Analisis Data: Model Interaktif  Miles and Huberman ..  51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 1  Gedung SMA Kesatrian 1  Semarang dari depan gerbang .............  56 

Gambar 2 Pak joko sedang melakukan apersepsi ............................................  77 

Gambar 3 Siswa sedang mencari informasi lewat wi-fi dan surat kabar .........  79 

Gambar 4 Salah satu siswa  memimpin jalannya penentuan usulan masalah ..  81 

Gambar 5 Perwakilan kelompok sedang mempresentasikan hasil portofolio .  85 

Gambar 6 Siswa sedang menyampaikan refleksi pengalaman belajar.............  86 

Gambar 7 Pemandu dari LP anak kutoarjo sedang menyampaikan informasi.  89 

Gambar 8  Siswa sedang menyampaikan pertanyaan pada pemandu ..............  90 

Gambar 9 Siswa sedang mewawancarai para nara pidana anak ......................  91 

Gambar 10 Foto hasil portofolio kelas .............................................................  183 

Gambar 10 Siswa berfoto bersama hasil portofolio .........................................  183 

 

  

 

 

 

 

 

 

xv 



 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Halaman 

Lampiran 1   Instrumen Penelitian ...................................................................  112 

Lampiran 2   Hasil Penelitian ...........................................................................  130 

Lampiran 3   RPP .............................................................................................  161 

Lampiran 4   Silabus ........................................................................................   169 

Lampiran 5   Perencanaan Studi Lapangan ......................................................   173 

Lampiran 6   Foto Hasil Portofolio ..................................................................  183  

Lampiran 7   Evaluasi pembelajaran ................................................................  184  

Lampiran 6   Surat-Surat Penelitian  ................................................................  186  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvi 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hingga saat ini 

masih menemui kendala. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan 

salah satu kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa Indonesia melalui koridor value-based education. Tujuannya yaitu untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang 

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta dirancang secara 

progmatik sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung 

nilai-nilai dan pengalaman belajar. 

 Dalam realita yang terjadi, guru-guru PKn cenderung menerapkan 

pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah. Tujuan pembelajaran nya 

yaitu cenderung mengacu pada pencapaian verbal. Kegiatan belajar siswa berorientasi 

pada penguasaan materi buku teks. Tujuan akhirnya yaitu agar siswa mendapat nilai 

yang tinggi pada pelaksanaan tes sumatif maupun ujian sekolah. (Budimansyah 2010) 

 Pembelajaran dengan metode konvensional tersebut hanya menekankan pada 

dimensi kognitif saja sedangkan afektif dan psikomotoriknya belum mendapat 

perhatian sebagaimana mestinya. Sehingga dianggap kurang efektif untuk dapat 

mencapai tujuan PKn yang ada. 

 Untuk dapat mencapai visi, misi, dan tujuan PKn diperlukan ketepatan dalam 

menentukan metode pembelajaran yang hendak digunakan. Dengan menggunakan 
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metode yang tepat dan bervariasi dapat dijadikan alat motivasi ekstrinsik dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

 Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru hendaknya mengusung 4 pilar 

pendidikan yang dicanangkan UNESCO yaitu learning to do, learning to known, 

learning to be dan learning to live together . 

 Metode pembelajaran dengan asas aktivitas dirasa sangat tepat, sebab 

penggunaan asas aktivitas dapat mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral yaitu dengan cara berbuat, mencari pengalaman sendiri dan langsung 

mengalami sendiri. Dengan menggunakan asas aktivitas pengajaran diselenggarakan 

secara realitas dan konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis 

serta menghindarkan vernalistis, pengajaran yang ada menjadi hidup sebagaimana 

aktivitas dalam kehidupan masyarakat (Hamalik 2001: 176-177). 

 Winataputra dan Budimansyah (2012: 42) menjelaskan bahwa praktik belajar 

Kewarganegaraan merupakan proses belajar dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran aktif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mendapatkan pengalaman langsung (nyata) untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan watak Kewarganegaraan. 

 Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan, seperti model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning yaitu pembelajaran kontekstual dengan mengkaitkan 

antara materi  Kewarganegaraan yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
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dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari–hari (Cholisin 2005: 12).  

Selain dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning  dapat juga 

menggunakan model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia. Model pembelajaran ini berorientsi pada proses berfikir kritis dan 

pemecahan masalah. Yang dirancang untuk mempraktikkan  salah satu hak 

warganegaranya, yakni dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik 

belajar” (Budimansyah 2010: 5). 

 SMA Kesatrian 1 Semarang merupakan wadah  pengembangan wawasan 

keilmuan masyarakat dengan menyelenggarakan  pendidikan yang berkualitas  yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sekarang ini. Berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan peneliti dengan wakasek bidang kurikulum dan guru pendidikan 

Kewarganegaraan, diketahui bahwa di sekolah ini telah menerapkan  praktik belajar  

Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn melalui model pembelajaran praktik 

belajar Kewarganegaraan kami bangsa Indonesia dan dengan model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning dengan pola studi lapangan untuk membawa siswa 

dalam suatu praktik belajar untuk mempelajari bidang studi pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 Dengan begitu siswa dapat mengalami secara langsung apa yang hendak 

dipelajarinya, dengan membawa siswa ke luar kelas akan membuat siswa tidak jenuh 

sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena 

dalam pembelajaran PKn di sekolah ini tampak pada siswa yang terlihat bosan dan 

mengantuk bila menggunakan metode konvensional seperti ceramah. 
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 Dengan menerapkan metode pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan 

SMA Kesatrian 1 Semarang berupaya mengembangkan potensi peserta didik dari 

ketiga ranah yang ada yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan mengusung  4 

pilar yaitu diberdayakan agar mau berbuat untuk memperkaya pengalaman belajar 

(learning to do), meningkatkan interaksi dengan lingkungan sehingga mampu 

membangun pengetahuan terhadap dunia sekitarnya (learning to known), dengan 

interaksi dengan lingkungan dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan 

dirinya, kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu dan kelompok yang 

bervariasi akan membentuk kepribadian peserta didik untuk memahami peserta didik 

untuk melahirkan sikap-sikap positif dan toleran (learning to live together).  

 Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Peneliti 

mengambil judul “PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR  

KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMA 

KESATRIAN 1 SEMARANG”. 

B. PERMASALAHAN 

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan 

peneliti sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan pada mata pelajaran 

PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang? 

2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan  praktik belajar Kewarganegaraan pada mata 

pelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan pada mata 

pelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan praktik Kewarganegaraan di 

SMA Kesatrian 1 Semarang. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam rangka 

permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat teoritis maupun secara praktis 

adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai praktik belajar Kewarganegaraan. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu variasi metode pembelajaran 

yang sesuai dalam pembelajaran PKn. 

c. Diharapkan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai 

model pemebelajaran yang inovatif. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

 Menambah masukan kepada pendidik (guru PKn) dalam mengembangkan 

model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan. 

b. Bagi siswa 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, terutama untuk 

membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memahami materi  dan 

pelaksanaannya dalam kehidupan nyata yaitu dengan menggunakan metode praktik 

belajar Kewarganegaraan. 

c. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik pada 

sekolah, khususnya SMA Kesatrian 1 Semarang dalam upaya mengembangkan model 

pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan disukai siswa. 

d. Bagi universitas negeri semarang 

 Hasil dari penelitian ini juga sangat bermanfaat dalam upaya perbaikan 

pembelajaran di LPTK khususnya pada program studi PPKN. 

E. PENEGASAN ISTILAH 

 Penegasan istilah dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam penggunaan arti 

terhadap judul dari penelitian ini. Adapun yang perlu ditegaskan disini adalah:  

1. Pembelajaran PKn 

 Pembelajaran PKn adalah suatu usaha secara sadar  menciptakan peserta didik 

terlibat dalam aktivitas belajar mengajar untuk membentuk diri peserta didik yang 

beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa dengan tujuan 

untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik. 

2. Praktik Belajar Kewarganegaraan 

 Praktik belajar Kewarganegaraan merupakan proses belajar dengan 

menggunakan berbagai metode pembelajaran aktif sehingga dapat memberikan 
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kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pengalaman langsung (nyata) untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan watak Kewarganegaraan. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

 Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran  

 Warsita (2008: 85) menjelaskan, bahwa pembelajaran (instruction) adalah 

suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Warsita  juga mengutip 

beberapa pengertian pembelajaran. Salah satu kutipan tersebut dikemukakan oleh 

Sadiman (dalam Warsita 2008:85) yang berpendapat bahwa pembelajaran adalah 

usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi 

proses belajar dalam diri peserta didik. Kutipan kedua dikemukakan pendapat Miarso 

(dalam Warsita 2008:85) yang menjelaskan, bahwa pembelajaran disebut juga 

kegiatan pembelajaran (instruksional) yaitu usaha mengelola lingkungan dengan 

sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. 

 Kata instruction memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengajaran. 

Jika pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas (ruang) formal, maka 

pembelajaran mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru 

secara fisik. Oleh karena dalam instruction yang ditekankan proses belajar, maka 

usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi 

proses belajar dalam diri siswa disebut pembelajaran. Pembelajaran juga dapat berarti 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

 

8 



9 

 

 

 

lingkungan belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 

yang memberikan kegiatan interaksi yang aktif dari peserta didik dan guru atau 

pendidik. 

2. Ciri-ciri Pembelajaran 

 Sebagai suatu sistem kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah 

komponen yang  meliputi tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

metode, alat, dan sumber serta evaluasi. Darsono (2002: 24) menjelaskan ciri-ciri 

pembelajaran sebagai berikut. 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi 

siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menyenangkan 

bagi siswa. 

e. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik 

maupun psikologis.  

 Sedangkan Hamalik (2003: 66) menjelaskan, bahwa ciri-ciri tersebut yaitu 

rencana dan kesalingtergantungan. Rencana ialah penataan ketenagaan, material, dan 

prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana 

khusus, dan kesalingtergantungan (interdependence) antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan 

masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran. 
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 Dilihat dari ciri-ciri pembelajaran, pembelajaran merupakan hal yang 

kompleks. Kompleksitas tersebut dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa dan 

guru. Perlu adanya kerjasama yang baik antara keduanya untuk dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Kerjasama yang dimaksud yaitu guru hendaknya menyiapkan 

perangkat-perangkat pembelajaran dan media yang diperlukan dengan baik, 

sedangkan siswa hendaknya telah mempelajari bahan pelajaran sebelum 

pembelajaran serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran.   

3. Tujuan Pembelajaran  

 Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai 

normatif (Bahri dan Zain 2002: 49). Di dalam tujuan terdapat nilai-nilai  yang harus 

ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai tersebut  akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah.  

 Sedangkan Hamalik (2001: 80) menjelaskan, bahwa  tujuan memiliki nilai 

yang sangat penting dalam pengajaran yaitu: 

a. tujuan pendidikan mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan murid dalam 

proses pengajaran. Karena adanya tujuan yang jelas maka semua usaha dan 

pemikiran guru tertuju ke arah pencapaian tujuan itu; 

b. tujuan pendidikan memberikan motivasi pada guru dan siswa; 

c. tujuan pendidikan memberikan pedoman  atau petunjuk kepada guru dalam rangka 

memilih dan menentukan metode mengajar  atau menyediakan lingkungan belajar 

bagi siswa, menentukan alat peraga, dan menentukan penilaian. 
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 Maka bila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang pelajaran itu 

ditinjau dari hasil belajar akan muncul aspek psikologis atau human ability, Fungsi 

pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi manusia atau human 

ability (Sugandi 2006: 23). 

 Klausmire (dalam Sugandi 2006: 23) menyatakan bahwa “human ability” 

dapat dibedakan atas potensi cognitive domain, affective domain, dan physchomotor 

domain. 

a. Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif 

 Taksonomi ini mengelompokan ranah kognitif kedalam enam kategori. 

Keenam kategori itu mencakup keterampilan intelektual dari tingkat rendah sampai 

dengan tinggkat tinggi. Keenam kategori itu tersusun secara hirarkis yang berarti 

tujuan pada tingkat di atasnya dapat dicapai apabila tujuan pada tingkat di bawahnya 

telah dikuasai.  

1) Kemampuan kognitif tingkat pengetahuan (C1), adalah kemampuan untuk 

mengingat (recall) akan informasi yang telah diterima, misalnya informasi 

mengenai fakta, konsep, rumus, dan sebagainya. 

2) Kemampuan kognitif tingkat pemahaman (C2), adalah kemampuan mental untuk 

menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau ungkapannya 

sendiri. 

3) Kemampuan kognitif tingkat penerapan (C3), adalah kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahui ke dalam situasi 

atau konteks baru. 
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4) Kemampuan kognitif tingkat analisis (C4), adalah kemampuan menguraikan suatu 

fakta, konsep, pendapat, asumsi dan semacamnya atas elemen-elemennya, 

sehingga dapat menentukan hubungan masing-masing elemen. 

5) Kemampuan kognitif tingkat sintesis (C6), adalah kemampuan mengkombinasikan 

elemen-elemen ke dalam kesatuan atau struktur. 

6) Kemampuan kognitif tingkat evaluasi (C6), adalah kemampuan menilai suatu 

pendapat, gagasan, produk, metode, dan semacamnya dengan suatu kriteria 

tertentu.  

b. Tujuan Pembelajaran Ranah Afektif  

 Tujuan pembelajaran ranah afektif berorientasi pada nilai dan sikap. Tujuan 

pembelajaran tersebut menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan 

mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu menjadi pedoman dalam bertingkah laku. 

Krathwol (dalam Sugandi 2006: 26-27) membagi taksonomi tujuan pembelajaran 

ranah afektif ke dalam lima kategori. 

1) Pengenalan (Receiving), adalah katergori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukan kesadaran, kemauan, perhatian individu untuk menerima dan 

memperhatikan berbagai stimulus dari lingkungannya. 

2) Pemberian respon (Responding), adalah kategori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukan adanya rasa kepatuhan individu dalam hal mematuhi dan ikut serta 

terhadap sesuatu gagasan, benda, atau sistem nilai. 
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3) Penghargaan terhadap nilai (Valuing), adalah kategori jenis perilaku ranah afektif 

yang menunjukan menyukai, menghargai dari seseorang individu terhadap sesuatu 

gagasan, pendapat atau sistem nilai. 

4) Pengorganisasian (Organization), adalah kategori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukan kemauan membentuk sistem nilai dari berbagai nilai yang dipilih. 

5) Pengamalan (Characterization) adalah kategori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukan kepercayaan diri untuk mengintegrasikan nilai-nilai kedalam suatu 

filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan.  

c. Tujuan pembelajaran ranah Psikomotorik  

 Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik dikembangkan oleh Sympson dan 

Harrow (1969). Taksonomi Sympson (dalam Sugandi 2006: 27-28) juga menyusun 

tujuan psikomotorik secara hirarkis dalam lima kategori. 

1) Peniruan (Imitation) adalah kemampuan melakukan perilaku meniru apa yang 

dilihat atau didengar. Pada tingkat meniru perilaku yang ditanamkan belum 

bersifat otomatis, bahkan mungkin masih salah tidak sesuai dengan yang ditiru. 

2) Manipulasi (Manipulation) adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa contoh 

atau bantuan visual, tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal. 

3) Ketepatan gerakan (Precision) adalah kemampuan melakukan perilaku tertentu 

dengan lancar, tepat dan akurat tanpa contoh dan petunjuk tertulis. 

4) Artikulasi (Articulation) adalah keterampilan menunjukan perilaku serangkaian 

gerakan dengan akurat, urutan benar, cepat, dan tepat. 



14 

 

 

 

5) Naturalisasi (Naturalization) adalah keterampilan menunjukan perilaku gerakan 

tertentu secara “automatically” artinya cara melakukan gerakan secara wajar dan 

efisien.  

 Sedangkan tujuan dalam pembelajaran PKn yaitu untuk menanamkan nilai-

nilai normatif sehingga dapat menjadikan peserta didik sebagai warga Negara yang 

cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan Negara 

(Wahidin 2010: 3). 

4. Metode Pembelajaran 

 Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan 

pengunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak 

menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan para 

ahli psikologi dan pendidikan. 

 Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-

masing sehingga dalam pelaksanaannya guru hendaknya tidak terpaku pada suatu 

metode namun sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya 

pembelajaran tidak membosankan dan menarik perhatian anak didik. Dengan 

penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dapat dijadikan alat motivasi ekstrinsik 

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

 Dalam pembelajaran  terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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a. Metode  ceramah, yaitu penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap 

kelasnya dan peran murid adalah mendengarkan serta mencatat yang pokok-pokok 

yang dikemukakan guru (Suryosubroto 2002: 165). 

b. Metode  inkuiri, merupakan suatu metode yang dalam proses belajar mengajar 

guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara 

tradisional biasa diberitahukan atau diceramahkan saja (Suryosubroto 2002: 192). 

c. Metode diskusi, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru member 

kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan 

perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau 

menyusun  berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah (Suryosubroto 

2002: 179). 

d. Metode studi kasus, merupakan suatu bentuk simulasi yang bertujuan untuk 

memberikan pengalaman kepada para siswa tentang pembuatan keputusan 

mengenai apa yang harus dilakukan lebih lanjut (Hamalik 2002: 197). 

e. Metode bermain peran, adalah suatu jenis teknik simulasi yang bertalian dengan 

studi kasus dengan melibatkan individu manusia dan tingkah laku mereka dalam 

bentuk dramatisasi (Hamalik 2002: 199). 

f. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari 

suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga 

pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna prinsip-prinsip dalam 

pembelajaran ini adalah: kemampuan individual siswa dan kerja sama dalam 

kelompok; bahan pelajaran tak terlepas dari kehidupan riel sehari-hari yang penuh 
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dengan masalah; pengembangan aktivitas, kreativitas, dan pengalaman siswa 

banyak dilakukan; agar teori dan praktik, sekolah dan kehidupan masyarakat 

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan (Bahri dan Zain 2001: 94). 

B. Konsep Mata Pelajaran PKn 

1. Pengertian Mata Pelajaran PKn 

 Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, trampil dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh pancasila dan 

UUD 1945 (Fajar 2009: 141). 

2. Landasan PKn 

 Landasan PKn adalah Pancasila, UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap terhadap tuntutan zaman serta UU 

No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum, serta pedoman 

khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran pendidikan 

Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh dapertemen pendidikan nasional-direktorat 

jendral pendidikan dasar menengah-direktorat pendidikan umum. 

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  

 Tujuan pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan 

Warga Negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan 

bangsa dan Negara (Wahidin 2010: 3). 
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 Sedangkan Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam kontek ini pendidikan Kewarganegaraan pada 

dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua 

impeatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap 

pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan 

praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan civic 

intelligence, dan civic participation serta civic responsibility sebagai anak bangsa dan 

warga Negara Indonesia (Winataputra dan Budimansyah 2012: 168). 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn 

 Standar kompetensi  adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan dan 

kecakapan seseorang yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Dengan demikian standar kompetensi PKn adalah  menjadi warga 

Negara yang cerdas dan berkeadaban. Kompetensi dasar pendidikan 

Kewarganegaraan  atau sering disebut kompetensi minimal, yang akan 

ditranformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis. 

a. Kompetensi pengetahuan kewargaan, yaitu kemampuan  dan kecakapan yang 

terkait dengan materi inti pendidikan Kewarganegaraan, yaitu demokrasi, HAM, 

dan masyarakat madani; 

b. Kompetensi sikap kewargaan yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait 

dengan kesadaran dan komitmen warga Negara antara lain komitmen akan 

kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan dan komitmen untuk peduli serta 
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terlibat dalam penyelesaiaan persoalan–persoalan warga Negara yang terkait 

dengan pelanggaran  HAM; 

c. Kompetensi keterampilan kewargaan, yaitu kemampuan dan kecakapan 

mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi 

dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan control 

terhadap penyelenggara Negara dan pemerintahan (Wahidin 2010: 9). 

5. Ruang Lingkup Materi PKn 

 Materi PKn terdiri dari tiga materi pokok yaitu demokrasi, hak asasi manusia, 

dan masyarakat madan ketiga materi pokok tersebut dielaborasikan menjadi 9 materi 

yang saling terkait satu dengan yang lainnya kesembilan materi tersebut adalah: 

pendahuluan; identitas nasional dan globalisasi; demokrasi (teori dan praktik); 

konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia; Negara, agama, dan warga 

Negara; Hak Asasi Manusia; otonomi daerah dalam kerangka kesatuan RI; tata kelola 

kepemerintahan yang bersih dan baik; masyarakat madani (Wahidin 2010: 10-11). 

 Sedangkan Permendikanas No 22 tahun 2006 tentang standar isi, dijelaskan 

pula mengenai ruang lingkup pendidikan Kewarganegaraan.  

a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan  

Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap 

positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan 

keadilan. 
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b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, 

norma-norma  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan 

peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota 

masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, Pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. 

d. Kebutuhan Warga Negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga 

masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga 

Negara. 

e. Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, 

konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar Negara 

dengan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan 

daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya 

politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers 

dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi 

Negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. 
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h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di 

era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi 

internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 

6. Strategi Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 Secara kontekstual masih terlihat jelas besarnya kesenjangan antara konsep 

dan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normatif konstitusional 

dengan fenomena sosial, kultural, politik, ideologis, dan religiositas dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara RI sampai dengan saat ini. Hal tersebut 

dapat kita lihat dalam media masa yang tak henti-hentinya memberitakan kondisi 

paradoksal antara nilai dan fakta, seperti pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, 

arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, pemalsuan ijasah, kecurangan pemilu. Orang-

orang yang terlibat dalam situasi paradoksal tersebut sebagian besar adalah orang-

orang yang berpendidikan dan mengetahui dan mungkin mengerti bahwa dalam 

kehidupan ini nilai merupakan unsur pemersatu secara sosiopsikologis dan 

sosiokultural. Terkait hal tersebut, Alisyahbana (dalam Winataputra dan 

Budimansyah 2012: 178) mengatakan bahwa nilai merupakan kekuatan perekat-

pemersatu dalam diri, masyarakat, dan kebudayaan. 

 Fenomena lain yang masih sering muncul yaitu fenomena yang potensial 

memperlemah komitmen nilai kebangsaan, seperti konflik sosio cultural di Maluku, 

NAD, dan Kalimantan, tawuran antar kampung atau sekolah dan lain-lain. Oleh 

karena itu perlu tindakan sinergis antar komponen bangsa untuk membangun  

pendidikan nilai sebagai suatu wahana pedagogis dan social-kultural yang secara 
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sistematis dan sistemik potensial untuk memberikan kontribusi terhadap proses 

nation and character building Indonesia. 

 Pasal 31 UUD 1945 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan  dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dalam undang-undang”. Secara psikologis dan sosial yang dimaksudkan  

cerdas itu bukanlah hanya cerdas rasional tetapi juga cerdas emosional, cerdas social 

dan cerdas spiritual. Dengan kata lain warganegara Indonesia  yang seyogyanya 

dikembangkan itu adalah individu yang cerdas pikirannnya, perasaannya, dan 

perilakunya. Oleh karena itu proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses 

kebudayaan yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi  insan yang 

berbudaya dan berkeadapan (Winataputra dan Budimansyah 2012: 179). 

 Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dengan tegas menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”. 

Secara  umum yang dimaksudkan dengan pembudayaan adalah proses pengembangan 

nilai, norma, dan moral dalam diri individu melalui proses perlibatan peserta didik 

dalam proses pendidikan merupakan bagian integral dar proses kebudayaan bangsa 

Indonesia. Selanjutnya dapat ditekankan pula bahwa proses pembudayaan harus 

menuju kearah kemajuan dalam adab dan budaya persatuan Indonesia  yang ber-

Bhinneka Tunggal Ika, dengan tetap mengakomodasikan unsur-unsur yang dinilai 

baru, yang secara substantif bersumber dari kebudayaan asing. Semua itu harus 
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dilakukan  dalam rangka mengembangkan atau memperkaya kebudayaan asli serta 

mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka proses 

pendidikan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berfikir tetapi juga 

pendidikan nilai dan watak serta perilaku (Winataputra dan Budimansyah 2012: 179-

180). 

 Winataputra dan Budimansyah (2012: 180) menyatakan, secara konseptual 

pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara 

keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan sebagaimana tersurat 

dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 adalah “untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. 

Pendidikan nilai secara substantif melekat dalam semua dimensi tujuan tersebut yang 

memusatkan perhatian pada nilai aqidah keagamaan, nilai sosial keagamaan, nilai 

kesehatan jasmani dan rohani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandiran, dan 

nilai demokratis yang bertanggung jawab. 

 Di Indonesia wacana pendidikan nilai tersebut secara kulikuler terintegrasi 

dalam beberapa mata pelajaran, salah satunya yaitu pada pelajaran PKn. Hal tersebut 

dapat terlihat dari muatan PKn, yang secara substantive dan pedagogis mempunyai 

misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan 

dan rasa cinta tanah air. 
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7. Strategi Pembelajaran PKn di Sekolah 

 Winataputra dan Budimansyah (2012: 187) menjelaskan strategi pembelajaran 

PKn di sekolah kedalam dua kerangka. 

1) Kerangka Psiko-pedagogik Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 Jika dianalisis secara mendalam pendidikan nilai memiliki dimensi pedagodis 

praktis yang jauh lebih kompleks dari pada dimensi teoritisnya karena terkait pada 

konteks social-kultural dimana pendidikan nilai itu dilaksanakan. 

 Melihat masalah-masalah yang masih sering terjadi seperti kekerasan, 

menyontek, perlaku-perilaku merusak diri dan lain-lain, maka di rasa perlu upaya 

pendidikan nilai moral yang dilakukan secara menyeluruh dengan pertimbangan 

sebagai berikut. 

a) Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan 

mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadapan. 

b) Pewarisan nilai antar generasi dan dalam satu generasi merupakan wahana 

sosiopsikologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradapan. 

c) Peranan sekolah sebagi wahana psikopedagogis dan sosiopedagogis yang 

berfungsi sebagai pendidik moral menjadi semakin penting, pada saat dimana 

hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang tuanya dan 

peranan lembaga keagamaan semakin kecil. 

d) Dalam setiap masyarakat terdapat landasan etika umum, yang bersifat universal 

melintasi batas ruang dan waktu, sekalipun dalam masyarakat pluralistik yang 

mengandung banyak potensi terjadinya konflik nilai. 
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e) Demokrasi mempunyai kebutuhan khusus akan pendidikan moral karena inti dari 

demokrasi adalah pemerintahan yang berakar dari rakyat, dilakukan oleh wakil 

pembawa amanah rakyat, dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. 

f) Pertanyaan yang selalu selalu dihadapi baik individu maupun masyarakat  adalah 

pertanyaan moral. 

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

h) Komitmen yang kuat terhadap pendidikan moral sangat esensial  untuk menarik 

dan membina guru-guru yang berkeadapan dan professional. 

i) Pendidikan nilai adalah pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan sebagai suatu 

keniscayaan kehidupan bermasyaraka, berbangsa dan bernegara serta 

bermasyarakat global.  

2) Kerangka Operasional-metodologik, secara diagramatik Operasional-metodologik 

pendidikan nilai yang yang berpijak pada kerangka teori perkembangan nilai 

moral dan merujuk pada upaya pencapaian semua aspek yang terkandung dalam 

tujuan pendidikan nasional, dapat dikembengkan paradigma dasar pembelajaran 

nilai. 

a) Misi utama pembelajaran nilai adalah meningkatkan kualitas (pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan) individu terhadap suatu nilai sebagai bagian yang 

melekat dari karakteristik pribadinya. 

b) Ukuran kualitas penguasaan nilai adalah tingkat perkembangan nilai heteronomis 

menuju nilai autonomis melalui proses internalisasi dan personalisasi 
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c) Proses pembelajaran nilai pada dasarnya merupakan proses fasilitasi-dialogis 

antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mewujudkan isi dan metodologi 

kurikulum. Proses fasilitasi dialogis ini dimaksudkan untuk menghasilkan 

lingkungan dan iklim belajar yang kondusif bagi pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman nilai oleh individu dalam konteks social-kultural lingkungannya. 

d) Lingkungan sosial-kultural yang berkualitas, dalam pengertian merangsang 

individu untuk meningkatkan kualitas penguasaan nilainya sangat diperlukan 

untuk memfasilitasi peningkatan tingkat perkembangan nilai dalam diri masing-

masing individu. 

e) Model generik pembelajaran nilai bersifat holistic, terkait sosial kultural, 

fasilitatif-dialogis dan berorientasi pada peningkatan tahap perkembangan nilai 

individu 

f) Guru dapat berperan secara dinamis sebagai mitra dialog, teladan, penggali nilai, 

penopang kajian, pengembang nilai, transformator nilai, penguat dan pengelola 

pembelajaran nilai yang efektif. 

8. Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

 Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi 

yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga Negara dalam kehidupan politik dan 

masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu 

memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi Kewarganegaraan. Dari sejumlah 

kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap 

pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan 
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partisipatoris, pengembangan karakter  dan sikap mental tertentu, serta komitmen 

yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan 

kompetensi yang perlu dikembangkan terdapat tiga komponen utama yang perlu 

dipelajari dalam PKn yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic dispositions. 

1) Civic knowledge (pengetahuan Kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan 

atau apa yang seharusnya di ketahui oleh warganegara. Lima pertanyaan yang di 

maksud adalah: a) apa kehidupan Kewarganegaraan, politik dan pemerintahan; b) 

apa dasar-dasar sistem politik; c) bagaimana pemerintahan yang di bentuk oleh 

konstitusi mengejawentahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip 

demokrasi; d) bagaimana hubungan antar Negara dijalin; e) Apa peran 

warganegara dalam demokrasi?   

2) Civic skill  (kecakapan Kewarganegaraan), jika warga negara mempraktekkan 

hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota 

masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan 

dasar sebagaimana diuraikan diatas namun merekapun perlu memiliki kecakapan-

kecakapan intelektual  dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan 

intelektual meliputi identifying and describing; explaining and analyzing;  

evaluating; talking and defending positions on public issues. Kecakapan-

kecakapan partisipatoris mencakup interacting, monitoring, and influencing.  

3) Civic dispositions (watak Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter 

public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan 

demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin 
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diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu 

adalah wajib. Karakter pubik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga 

Negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berfikir kritis dan kemauan untuk 

mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat 

diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Winataputra dan Budimansyah 2012: 

198- 206). 

C. Konsep Praktik Belajar Kewarganegaraan 

1. Pengertian Praktik Belajar Kewarganegaraan 

 Winataputra dan Budimansyah (2012: 42) menjelaskan bahwa praktik belajar 

Kewarganegaraan merupakan proses belajar dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran aktif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mendapatkan pengalaman langsung (nyata) untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan watak Kewarganegaraan. 

 Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan, seperti model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning yaitu pembelajaran kontekstual dengan mengkaitkan 

antara materi  Kewarganegaraan yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari–hari (Cholisin 2005: 12).  

Selain dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning  dapat juga 

menggunakan model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia. Model pembelajaran ini berorientsi pada proses berfikir kritis dan 



28 

 

 

 

pemecahan masalah. Yang dirancang untuk mempraktikkan  salah satu hak 

warganegaranya, yakni dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik 

belajar” (Budimansyah 2010: 5). 

 Aktivitas belajar merupakan salah satu komponen yang penting untuk dapat 

mengembangkan karakter peserta didik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

dalam melaksanakan praktik belajar tersebut. Cholisin (2011: 5) menjelaskan bahwa 

aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik (bersama dan atau 

tanpa guru) dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar 

yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai adalah aktivitas. 

Aktivitas belajar aktif yang antara lain mendorong terjadinya autonomous learning 

dan bersifat learner-centered. Pembelajaran yang memfasilitasi autonomous learning 

dan berpusat pada siswa secara otomatis akan membantu siswa memperoleh banyak 

nilai. Contoh-contoh aktivitas belajar yang memiliki sifat-sifat demikian antara lain 

diskusi, eksperimen, pengamatan atau observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan 

mengerjakan proyek. 

2. Prinsip Pegembangan Paradigma Baru Pkn dalam Praktik Pembelajaran 

 Cholisin (2005: 17) menjelaskan bahwa dalam pengembangan paradigma baru 

PKn dalam praktik belajar terdapat 6 prinsip. 

1) Ketiga komponen PKn (civic knowledge, civic skills dan civic dispositions) secara 

konseptual dan teoritik dapat dipilah–pilah, tetapi dalam penerapan pada praktek 

pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
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2) Praktik pembelajaran PKn  mengaplikasikan ketiga komponen PKn sekaligus. 

yaitu  civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions  

3) Aspek–aspek civic skills seperti telah disebutkan di atas, muncul lebih didasarkan 

pada tuntutan kebutuhan hidup yang nyata dan mendasar bagi warganegara untuk 

mengambil peran yang bertanggungjawab dalam kehidupan publik 

(bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) dalam sebuah masyarakat yang 

demokratis. Oleh karena itu obyek yang menjadi sasaran civic skills harus benar – 

benar persoalan publik riel, substansial dan aktual. Ini berarti obyeknya tidak 

terkungkung di kelas, tetapi menembus dinding kelas meluncur pada kehidupan 

politik, pemerintahan dan kemasyarakatan baik level lokal, regional, nasional 

bahkan mondial/internasional 

4) Aspek–aspek karakter Kewarganegaraan lebih merupakan dampak dari praktek 

pembelajaran jangka panjang yang mengembangkan civic skills daripada didesain 

secara eksplisit dan dapat diwujudkan secara langsung (seketika). Hal ini 

disebabkan pembentukan watak  atau karakter atau sifat yang melekat (inheren) 

pada setiap warganegara merupakan proses transformasi yang membutuhkan 

waktu relatif lama. Oleh karena itu, ketika mengembangkan civic skills 

seharusnya sudah dapat diprediksi dampaknya bagi upaya pembentukan karakter 

Kewarganegaraan 

5) Praktek pembelajaran PKn dapat dinyatakan bercirikan penyajian konsep dan teori 

Kewarganegaraan yang substansial (intisari) tetapi kaya akan pengalaman 

(ngelakoni).  
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6) Efektivitas praktek pembelajaran PKn sebagaimana yang dituntut oleh pada 

akhirnya sangat ditentukan oleh partisipasi subyek didik yang tinggi dan guru 

yang memiliki otonomi akademik dan kreatif 

3. Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan 

a. Konsep Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning 

1) Pengertian Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning 

 Cholisin (2005:12) menjelaskan bahwa Pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching Learning/CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari–hari, dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (Constructivism), 

bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (Learning 

Community), pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assesment. 

2) Langkah-langkah Pembelajaran Contextual Teaching Learning 

 Cholisin (2005:12-14) menjelaskan komponen utama pembelajaran Contextual 

Teaching Learning, yakni: konstruktivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), 

menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan 

(Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assesment).  Komponen-komponen 

utama tersebut terdapat dalam langkah-langkah pembelajaran Contextual Teaching 

Learning, 7 Langkah pembelajaran  Contextual Teaching Learning antara lain. 
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a) Konstruktivisme (Constructivism), konstruktivisme merupakan landasan berpikir 

(filosofi) pendektan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan 

tidak sekonyong–konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam pandangan konstruktivisme 

strategi untuk memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa 

memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas guru adalah 

menfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan 

relevan bagi siswa, memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri dan  menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri 

dalam belajar. 

b) Menemukan (Inquiry), menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan 

pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta–fakta, tetapi hasil 

menemukan sendiri. Langkah–langkah kegiatan inkuiri: merumuskan masalah; 

mengamati atau melakukan observasi untuk mendapatkan informasi pendukung; 

menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, 

dan karya lain; mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, 

teman sekelas, guru, atau audien yang lain.  

c) Bertanya (Questioning), pengetahuan yang dimiliki seseorang , selalu bermula dari 

bertanya. Bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagaimana penerapannya 
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di kelas. Pada semua aktivitas belajar bertanya dapat diterapkan: antara siswa 

dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, anatara siswa 

dengan orang lain yang didatangkan di kelas dan lain sebagainya.  

d) Masyarakat belajar (Learninmg Community), konsep masyarakat belajar 

mnenyarakan agar hasil pemebelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang 

lain. Dalam kelas CTL guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok–kelompok belajar. Praktek masyarakat belajar terwujud dalam: 

Pembentukan kelompok kecil; Pembentukan kelompok besar; Mendatangkan ahli 

ke kelas (tokoh masyarakat, politisi, polisi, hakim, petani, buruh dan sebagainya); 

bekerja dengan kelas sederajat; bekerja kelompok dengan kelas di atasnya; bekerja 

dengan masyarakat. 

e) Pemodelan (Modeling), dalam pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan, ada 

model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, 

contoh karya tulis. Atau, guru memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Model 

juga dapat didatangkan dari luar. Contoh praktek pemodelan di kelas: Guru 

mendatangkan seorang Kepala Desa atau Lurah, Camat, Hakim, Anggota 

BPD/DPRD/DPD, Pengacara, Wali Kota, Bupati, Pimpinan Partai Politik dan lain-

lain, lalu siswa diminta bertanya dengan tokoh–tokoh itu.  

f) Refleksi (Reflection), refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari 

atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Siswa 

mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang 

baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 



33 

 

 

 

Misalnya, ketika pelajaran berakhir, siswa merenung “Kalau begitu pemahaman 

saya selama ini bahwa Bupati atau Gubernur dalam rangka otonomi daerah harus 

berasal dari putra daerah adalah salah ! Mestinya, dengan pengetahuan yang baru 

saya pelajari ini, bisa berasal dari daerah mana saja dari wilayah RI yang penting 

mampu memimpin dan memajukan daerah serta mensejahterakan rakyat”. Praktek 

refleksi dalam pembelajaran, yaitu Guru pada akhir pembelajaran menyisakan 

waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi berupa : 

pernyataan langsung tentang apa–apa yang diperolehnya hari itu,  

g) Catatan atau jurnal di buku siswa kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran 

hari itu , diskusi dan hasil karya  

h) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment), asesment adalah proses 

pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Data yang dikumpulkan melalui penilaian (assesment) ditekankan untuk 

membantu siswa agar mampu mempelajari (learning how to learn), bukan 

ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode 

pembelajaran. Karena assesment menekankan proses pembelajaran, maka data 

yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada 

saat melakukan proses pembelajaran. Data yang diambil dari kegiatan siswa baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas itulah yang disebut data autentik.  

 Dengan kata lain kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil, dan 

dengan berbagai cara. Tes hanya salah satunya. Itulah hakekat penilian sebenarnya 

(authentic assesment). Penilaian otentik atau juga dikenal penilaian berdasarkan 
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perbuatan (performance based assesment) menilai pengetahuan dan ketrampilan atau 

perbuatan yang diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, tetapi bisa juga orang lain. 

Hal–hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa, dalam PKn: 

catatan kegiatan; catatan anekdot; catatan tindakan; koleksi pekerjaan; skala sikap; 

tugas individu; tugas kelompok atau kelas; diskusi; wawancara; catatan pengamatan 

atau observasi; peta perilaku; kuesioner; pengukuran sosiometrik; tes buatan guru; tes 

standar prestasi; portofolio; tes standar psikologis  

3) Komponen Kecakapan Kewarganegaraan Pembelajaran Contextual 

Teaching Learning 

 Tim Broad Based Education (dalam Cholisin 2005:16) menjelaskan bahwa 

life skill meliputi: kecakapan personal atau pribadi (personal skill), kecakapan 

berpikir rasional (thinking skill), kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal 

(social skill), kecakapan akademik (cademic skill), dan kecakapan vokasional 

(vocational skill)  

 Kecakapan personal meliputi : a) pengahayatan diri sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara; (2) menyadari dan 

mensyukuri kelebihan dan kekuarangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya 

sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai indivisu yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan lingkungannya. Kecakapan personal ini, telah diakomodasi pada 

karakter warga negara baik yang bersifat privat maupun yang publik.  

 Kecakapan berpikir rasional mencakup: a) kecakapan menggali dan 

menemukan informasi, b) kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, 
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serta c) kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kecakapan ini telah 

diakomodasi pada ketrampilan intelektual Kewarganegaraan.  

 Kecakapan interpersonal mencakup : a) kecakapan komunikasi dengan 

empati, b) kecakapan bekerjasama. Berempati, sikap penuh pengertian dan seni 

komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena berkomunikasi bukan sekedar 

menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampaianya pesan disertai dengan kesan baik, 

dan menumbuhkan hubungan yang harmonis. Kecakapan ini terutama telah 

terakomodasi dalam aspek berinteraksi dari ketrampilan partisipasi 

Kewarganegaraan. 

 Kecakapan akademik, yang sering kali juga disebut kemampuan berpikir 

ilmiah. Kecakapan ini meliputi : a) identifikasi variabel, b) merumuskan hipotesis, 

dan c) melaksanakan penelitian. Kecakapan ini basisnya ada pada ketrampilan 

intelektual Kewarganegaraan dan partisipasi Kewarganegaraan (memantau, dan 

mempengaruhi kebijakan publik) yang dalam PBK terutama dikembangkan memalui 

metode inkuiri. 

 Kecakapan vokasional, seringkali disebut pula dengan ketrampilan kejuruan, 

artinya ketrampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di 

masyarakat. Pada dasarnya melalui pengembangan ketrampilan Kewarganegaraan 

yang meliputi ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi dan karakter 

Kewarganegaraan (secara antisipatori) diharapkan akan mewarnai profesi mereka. 

Misalnya ketika seorang warga negara berprofesi sebagai hakim , maka karakter 

Kewarganegaraannya tetap melekat. Karakter yang dimaksud mislanya jujur, 
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keteguhan hati, toleran terhadap ketidak pastian. Atau ketika memilih profesi sebagai 

politisi , maka karakter Kewarganegaraan seprti : berpikir terbuka, berpikir kritis, 

berpikir Kewarganegaraan (peduli terhadap urusan-urusan publik), keharuan, civility 

tetap melekat pada profesi tersebut. 

b. Konsep Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraa KBI 

1) Pengertian  Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan  

 Model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan kami bangsa Indonesia, 

yang diadaptasi dari CCE: 1998 oleh CICED dar Tim PKn Ditjen Dikdasmen: 2001-

2007 merupakan kerangka operasional pembelajaran nilai yang berfungsi sebagai 

wahana psiko-pedagogis untuk memfasilitasi peserta didik mengenal, memahami, 

meyakini dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung hak, kewajiban dan tanggung 

jawab Warga Negara (Winataputra dan Budimansyah 2012: 192). 

 Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia 

adalah model pembelajaran yang berorientasi pada proses berfikir kritis dan 

pemecahan masalah, yang dirancang untuk mempraktikkan  salah satu hak 

warganegaranya, yakni dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik 

belajar”.  

 Model pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

kepada para peserta didik tentang langkah-langkah dan metode yang digunakan 

dalam proses politik. Praktik belajar Kewarganegaraan pada dasarnya dikembengkan 

dari model pendekatan berfikir kritis dengan paradigma “Reflektif Inquiry” 

(Budimansyah 2010: 5). 
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2) Karakteristik  Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan KBI 

 Model Pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia 

memiliki beberapa karakteristik substansif dan psiko-pedagogis. 

a) Bergerak dalam konteks substantif dan sosio-kultural kebijakan publik sebagai 

salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi Warga 

Negara dengan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

sebagai Warga Negara Indonesia yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, 

yang secara kulikuler dan pedagogis merupakan misi utama pendidikan 

Kewarganegaraan. 

b) Menerapkan model “portofolio-based learning” atau model belajar yang berbasis 

pengalaman utuh peserta didik dan “portofolio assisted assessment” atau penilaian 

berbantuan hasil belajar utuh peserta didik, yang dirancang dalam desain 

pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model “social problem 

solving (pemecahan masalah), social inquiry (penelitian sosial), social involvement 

(perlibatan sosial), cooperative learning (belajar bersama), simulated hearing 

(simulasi dengar pendapat), deep-dialogue and critical thinking (dialog mendalam 

dan berfikir kritis), value clarivication (klarifikasi nilai), democratic teaching 

(pembelajaran demokratis)”. Dengan demikian model ini potensial menghasilkan  

“powerful learning” atau belajar yang berbobot dan bermakna yang secara 

pedagogis bercirikan prinsip “meaningful (bermakna), integrative (terpadu), value-

based (berbasis nilai), challenging (menantang), activating (mengaktifkan), and 

joyfull (menyenangkan). 
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c) Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah  modivikasi langkah 

strategi pemecahan masalah dengan langkah-langkah: identivikasi masalah, 

pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, show case dan 

refleksi. Sedangkan kemasan portofolionya mencakup Panel Sajian dan  File 

Dokumentasi dikemas dengan menggunakan sistematika identivikasi dan 

pemilihan masalah, alternatif kebijakan, usulan kebijakan dan rencana tindakan. 

Sementara itu kegiatan show case didesain sebagai forum dengan pendapat 

(simulated public hearing) (Winataputra dan Budimansyah 2012: 258-259). 

3) Fokus Perhatian 

 Fokus perhatian dari model ini adalah pengembangan “civic konowledge” 

(pengetahuan Kewarganegaraan), civic disposition (kebajikan Kewarganegaraan), 

civic skill (ketrampilan Kewarganegaraan), civic confidence (kepercayaan diri 

Kewarganegaraan), civic commitment (komitmen Kewarganegaraan), civic 

competence (kompetensi Kewarganegaraan)”  yang bermuara pada berkembangnya  

“well-informed, reasoned, and responsible decision making (kemampuan mengambil 

keputusan berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab)” (Winataputra dan 

Budimansyah 2012: 259-260). 

4) Strategi Instruksional 

 Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak 

dari strategi “inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, 

research-oriented learning (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan 

masalah)” yang di kemas  dalam model “project” ala John Dewey. Dalam hal ini 
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telah ditetapkan langkah-langkah pembelajaran metode praktik belajar 

Kewarganegaraan. 

a) Mengidentivikasi masalah kebijakan public dalam masyarakat. 

b) Memilih suatu masalah untuk di kaji oleh kelas. 

c) Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu. 

d) Mengembangkan portofolio kelas. 

e) Menyajikan portofolio di hadapan tim juri. 

f) Melakukan refleksi pengalaman belajar (Winataputra dan Budimansyah 2012: 

260). 

5) Tujuan 

 Secara pedagogis model praktik belajar kewarganegaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik langkah-langkah dan 

metode yang digunakan dalam proses politik. Secara khusus kegiatan ini bertujuan 

untuk mengembangkan komitmen peserta didik terhadap Kewarganegaraan dan 

pemerintahan dengan cara  : 

a) memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan 

yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna; 

b) memberi pengalaman praktis yang dirancang untuk  dapat mengembangkan 

kompetensi Kewarganegaraan yang demokratis; 

c) Mengembangkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi warganegara secara 

demokratis. 
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 Program pembelajaran ini diyakini akan menambah pengetahuan peserta didik, 

meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pengertian dan hakikat “rakyat” 

sehingga dapat bekerja bersama-sama menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih 

baik (Winataputra dan Budimansyah 2012: 262). 

 Dengan program tersebut di harapkan kelas PKn benar-benar dikembangkan 

sebagai laboratorium demokrasi yang tidak di batasi oleh empat dinding ruang kelas. 

Pada saat bersamaan, di lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih 

luas seyogyanya juga di kondisikan untuk menjadi “spiral global classroom” 

(Budimansyah 2010: 5). 

6) Langkah-langkah Pembelajaran 

 Budimansyah (2009: 33-103) menjelaskan bahwa pembelajaran ini 

dikembangkan atas dasar pendekatan  “Reflective Inquiry” yang secara generik 

memiliki  6 langkah. 

a) Identifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat. Pada langkah 

ini kelas difasilitasi untuk dapat mengidentivikasi berbagai masalah yang ada di 

lingkungan masyarakat dengan melalui diskusi kelompok, pengamatan, 

wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok. Tujuan 

tahap ini adalah memperoleh informasi yang cukup yang dapat digunakan untuk 

memilih masalah yang tepat dari beberapa masalah yang ada. 

b) Pemilihan masalah sebagai fokus kajian kelas. Pada langkah ini kelas difasilitasi 

untuk mendiskusikan berbagai masalah itu dan kemudian memilih satu masalah 
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yang paling layak untuk dipecahkan. Tujuan tahap ini adalah kelas dapat memiliki 

satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. 

c) Pengumpulan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas. Pada 

langkah ini kelas di fasilitasi untuk memutuskan tempat-tempat atau sumber-

sumber dimana bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka 

pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan 

tersedia seperti perpustakaan, media masa, profesional dan ahli, pejabat 

pemerintah, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggota masyarakat. 

Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh informasi tambahan yang 

akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas. 

d) Pengembangan suatu portofolio kelas. Pada langkah ini kelas mengembangkan 

portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan 

masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel 

pameran yang dapat dilihat bersama, yang menggambarkan saling keterkaitan 

masalah, alternatif  kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana 

tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

e) Penyajian portofolio kelas dalam suatu simulasi dengar pendapat. Pada langkah 

ini, keseluruhan portofolio yang telah di kembangkan kemudian disajikan dan 

dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. Tujuan tahap ini adalah 

memberikan informasi kepada hadirin tentang pentingnya masalah yang 

diidentifikasi itu bagi masyarakat, menjelaskan dan memberikan penilaikan atas 

kebijakan alternatif, mendiskusikan kepada hadirin bahwa pilihan kebijakan yang 
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paling baik untuk menangani masalah tersebut, serta untuk menunjukan 

bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan. 

f) Kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan. Pada langkah 

terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan 

perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut. 

Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk 

menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk 

meningkatkan kemampuan yang sudah siswa miliki. 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang telah dijelaskan maka muncul 

desain penelitian yang akan dilaksanakan dengan disajikan pada Bagan 1 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan Praktik 

Belajar  

Kewarganegaraan 

Guru 
Guru 

RUANG LINGKUP PKn 

1. Civic Knowledge 

2. Civic Skill   

3. Civic Dispositions 

Siswa Siswa 

 Siswa yang 

demokratis dan 

bertanggung jawab 
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 PKn bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara 

Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta 

dirancang secara progmatik sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi 

yang mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut SMA Kesatrian Semarang melaksankan Praktik Belajar Kewarganegaraan 

melalui analisis kebijakan public dengan model pembelajaran Praktik Belajar 

Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia (portofolio) dan studi lapangan dengan 

model pembelajaran  Contextual Teaching Learning. 

 Praktik Belajar Kewarganegaraan tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup 

PKn, untuk mengembangkan 3 aspek sekaligus yaitu: pengetahuan Kewarganegaraan 

(Civic Knowledge), ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skill), dan watak 

Kewarganegaraan (Civic Dispositions). Pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan 

di SMA Kesatrian tersebut diharapkan dapat menjadikan siswa-siswi SMA Kesatrian 

yang demokratis dan bertanggung jawab.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai praktik- belajar 

Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 semarang adalah 

metode kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara alamiah atau dalam situasi 

yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekankan deskripsi secara 

alam (Arikunto 2006: 12). 

 Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para 

subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana 

suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa praktik 

belajar Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 dapat 

dideskripsikan secara lebih teliti dan mendalam. 

B. Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan 

lokasi penelitan  akan mempermudah untuk mengetahui dimana tempat suatu 

penelitian dilakukan. Lokasi pada  penelitian ini adalah SMA Kesatrian 1 Semarang, 

yang terletak di Jalan Pamularsih No 116 Semarang, Jawa Tengah. 

2. Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian 
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dalam penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

a. pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan pada mata pelajaran PKn di SMA 

Kesatrian 1 Semarang yang meliputi perencanaan pembelajaran (silabus, RPP), 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (langkah-langkah pembelajaran , dan 

penilaian pembelajaran. 

b. hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan pada 

mata pelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang yang meliputi hambatan 

perencanaan, hambatan pelaksanaan, dan hambatan penilaian beserta upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mengatasinya . 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Aktivitas Pembelajaran 

 Aktivitas pembelajaran merupakan sumber data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang penerapan  metode praktik belajar Kewarganegaraan 

dalam pelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang. Aktivitas pembelajaran 

digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode praktik belajar 

Kewarganegaraan dilihat dari aspek strategi pembelajaran, media yang digunakan, 

sistem evaluasi, interaksi guru dan siswa saat pembelajara. Aktivitas yang diamati 

adalah aktivitas dalam pembelajaran PKn. 

2. Dokumen 

 Dokumen menjadi sumber data untuk mengetahui penerapan metode praktik 

belajar Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn dalam perencanaan yang 
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dirancang oleh guru. Dokumen yang digunakan meliputi perangkat pembelajaran 

guru. Dokumen digunakan untuk mengetahui penerapan metode aspek perencanaan, 

penyusunan tujuan, pelaksanaan pembelajaran, serta system evaluasi. 

3. Informan  

 Informan merupakan seseorang yang diwawancarai untuk didapatkan 

keterangan dan data untuk keperluan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah, Guru pendidikan Kewarganegaraan, serta beberapa siswa SMA 

Kesatrian 1 Semarang untuk mengetahui pandangan mereka terhadap praktik belajar 

Kewarganegaraan. Kepala sekolah dipilih untuk mengetahui alasan SMA Kesatrian 1 

Semarang menerapkan praktik belajar Kewarganegaraan. Informan dari Guru PKn  

untuk mengetahui data tentang aktivitas pembelajaran, pemahaman mengenai 

penerapan  praktik belajar Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn dan penilaian 

pembelajaran. Informan dari peserta didik dipilih untuk mengetahui aktivitas 

pembelajaran PKn menggunakan metode praktik belajar Kewarganegaraan serta 

apresiasinya terhadap pembelajaran PKn menggunakan praktik belajar 

Kewarganegaraan. Dari data yang didapatkan dari kepala sekolah, guru PKn, dan 

beberapa siswa dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan (validitas) data 

yang diperoleh. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian disamping dengan menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode yang di gunakan 

dalam peneltian ini adalah: 
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1. Observasi Langsung 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian secara langsung terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Arikunto 2002: 133). Penulis melakukan pengamatan dan 

pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Dalam penelitian ini objek yang akan diobservasi adalah pelaksanaan praktik belajar 

Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang. 

 Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif dimana peneliti 

dalam melakukan penelitian datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini digunakan untuk melihat 

secara langsung aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada saat KBM berlangsung. 

Hal-hal yang menjadi objek pengamatan antara lain: aktivitas yang dilakukan oleh 

guru selama pembelajaran (meliputi tindakan yang dilakukan oleh guru, materi 

pembelajaran, strategi yang digunakan), serta aktivitas siswa pada saat pembelajaran, 

(meliputi tingkah laku siswa, cara siswa mengungkapkan pendapat, keaktifan siswa, 

dan sebagainya). 

2. Kajian Dokumen 

 Kajian dokumen digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyelidiki 

data-data tertulis dalam pembelajaran, seperti perangkat perencanaan pembelajaran, 

catatan-catatan incidental pada saat pembelajaran, jurnal mengajar guru, serta data 
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tentang penilaian pembelajaran. Teknik ini juga digunakan sebagai data pembanding 

untuk data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara. 

3. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa 

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide 

dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik 

tertentu (Prastowo 2010: 146). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam 

dilakukan untuk mengetahui pendapat dan pemahaman guru terhadap metode praktik 

belajar Kewarganegaraan. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap siswa yang 

telah mengikuti pembelajaran PKn menggunakan metode praktik belajar 

Kewarganegaraan untuk mengetahui apresiasi mereka terhadap pembelajaran PKn 

menggunakan metode praktik belajar Kewarganegaraan. Wawancara dilakukan pada 

saat waktu sekolah. 

E. Validitas Data 

 Validitas data sangat penting dalam proses pemaparan penelitian, pembahasan, 

dan penarikan simpulan. Dengan adanya validitas data, maka analisis dan penarikan 

simpulan telah dilandasi oleh kebenaran, karena berasal dari data yang telah teruji 

kebenarannya. 

 Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Lexy J. Moleong (2006) menjelaskan bahwa teknik triangulasi adalah 

yeknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
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keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian, 

triangulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat multiperspektif. 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan 

triangulasi alat. Melalui triangulasi data, peneliti menggunakan beberapa sumber-

sumber data yang berbeda untuk mengetahui kebenaran suatu permasalahan. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. 

Data diambil dari beberapa sumber, seperti guru, peserta didik,. Peneliti 

menggunakan sumber dari guru, peserta didik, aktivitas pembelajaran, dan perangkat 

pengajaran untuk mengetahui penerapan metode praktik belajar Kewarganegaraan 

dalam pembelajaran PKn.  

 Triangulasi alat digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh convergent 

(meluas) sehingga data yang diperoleh lebih tuntas dan pasti. Alat yang peneliti 

gunakan yaitu dokumentasi sekolah seperti silabus, RPP, dan dokumen lainnya untuk 

mengetahui kebenaran suatu permasalahan. 

F. Teknik Analisis Data 

 Bogdan dan Biklen dalam Moloeng (2006: 126) mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, mengemukakan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 
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 Setelah panelitian mendapatkan data hasil pengamatan dan data dari sekolah, 

kemudian dilakukan pengorganisasian data serta memilah-milahnya. Kemudian 

setelah data yang didapat, dianalisis kembali untuk dicocokkan dengan hasil 

wawancara terhadap guru PKn dan siswa, sehingga dapat dikemukakan hasil 

penemuan baru yang didapat oleh peneliti bahwa penerapan metode praktik belajar 

Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn sudah berjalan dengan semestinya.  

 Analisis data dapat dilakukan agar penyusunan data yang diperoleh dalam 

penelitian dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik deskriptif analisis kualitatif, diminta hasil penelitian ini digambarkan 

keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian menganalisis dalam bentuk kata-

kata untuk memperoleh simpulan. 

 Alur analisis kualitatif yang digunakan mengikuti alur analisis model interaktif 

dari Miles dan Hubberman. Alur analisis tersebut dapat digambarakan dalam bagan 2 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif  Miles and Huberman (200:20) 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan: 

Penafsiran/verifikasi 

Reduksi Data 
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 Penelitian ini menggambarkan segala temuan-temuan atau suatu peristiwa 

yang terjadi dan dilihat maupun yang didapat di lapangan, baik itu dari pengamatan 

secara langsung ataupun hasil wawancara dalam bentuk kata-kata, selanjutnya akan 

menganalisisnya dengan kata yang telah didapatkan dalam penelitian tersebut. Seperti 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu, melakukan pengamatan secara bertahap dan 

setelah data didapat, dianalisis dengan data hasil wawancara dan dokumentasi, 

sehingga dapat diperoleh data yang kemudian diuraikan menjadi simpulan. 

 Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian 

ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitif terdiri dari alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan (Miles dan Huberman 2000: 18). Reduksi data dalam penelitian ini adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman 

2000: 17-18). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari pengamatan 

peneliti terhadap pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 

Semarang. Data yang diperoleh peneliti selain dari pengamatan secara langsung juga 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber serta kajian dokumen-

dokumen yang dimiliki sekolah. Guru PKn merupakan informan utama dalam 

penelitian ini, kemudian sebagai informan pendukung peneliti melakukan wawancara 

kepada kepala sekolah dan siswa.  Dokumentasi yang telah didapat oleh peneliti di 

lapangan berupa gambar-gambar pelaksanaan pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 semarang. 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya SMA Kesatrian 1 Semarang 

Tragedi Nasional berupa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis 

Indonesia (G 30 S/PKI) yang gagal telah menyulut kemarahan rakyat Indonesia atas 

pengkhianatan dan kebiadaban yang mereka lakukan terhdap ibu pertiwi. Tidak 

terkecuali rakyat kota Semarang yang mencintai bangsa dan negaranya juga terusik 

oleh peristiwa kelabu yang menodai sejarah panjang perjalanan bangsa yang 

memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. 

Murka warga kota Semarang memuncak terhadap gerakan komunisme 

tersebut menyulut amarah luar biasa yang berubah menjadi sebuah gelombang 
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raksasa semangat menyerang balik semua aset, individu, lembaga dan segala sesuatu 

yang berbau dan berhubungan denga gerakan sesat tersebut. 

Salah satu sasaran amuk masa tersebut adalah gedung sekolah ”INHWA” 

milik perkumpulan  "Yu Yung Kong Hue” yang luluh lantak dibakar masa. Pasca 

tragedi nasional tersebut Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengambil alih 

penguasaan trhadap semua gedung/sekolah milik asing (Cina) yang terlibat G 30 

S/PKI, tidak terkecuali Sekolah ”INHWA” yang kemudian menjadi Sekolah 

”Semarang” dibawah naungan Yayasan Sekolah Semarang. 

Untuk tingkat Koda Semarang kebijakan tersebut didasarkan atas Surat 

Keputusan Pembantu Pelaksana Kuasa Perang (PEPEKUPER) Kotamadya Semarang 

nomor : Kep.PPKP/002/3/1966 tanggal  21 Maret 1966. 

Pada tangal 30 April 1967 Yayasan Sekolah Semarang membubarkan diri 

melalui surat yang dikirimkan KODIM 0733 Kotamadya Semarang selaku Pembantu 

Pelaksana Kuasa Perang Kotamadya Semarang. 

Sehari setelah Yayasan Sekolah Semarang membubarkan diri, para Kepala 

Sekolah ”Semarang” masing-masing Soesman (TK/SD), Suharja Sukisno, BA (SMP) 

dan Oetojo, B.Sc. (SMA) menetapkan perubhan nama Sekolah ”Semarang” menjadi 

sekolah ”Kesatrian”, dengan harapan sekolah ini dapat melahirkan para satria harapan 

bangsa, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1967. Dengan demikian sudah jelas, bahwa 

nama ”Kesatrian” lahir sejak hari itu. 

Sehubungan dengan pembubaran Yayasan Pendidikan Semarang, sementra 

keberadaannya masih sangat dibutuhkan untuk membimbing sekolah-sekolah 
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dibawahnya, maka pada tanggal 11 Mei 1967 Komandan KODIM 0733 Semarang 

selaku Pembantu Pelaksana Kuasa Peang memerintahkan Pimpinan Sekolah 

Kesatrian untuk segera membentuk Yayasan Pendidikan Sekolah Kesatrian Semarang 

lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

Melaksanakan perintah sebagaimana tersebut diatas maka pada tanggal 29 

Mei 1967 Soetarto Hadiwinoto, Soesman, Suharjo Sukisno, BA. Dan Oetoj, B.Sc. 

yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa lisan dari Letkol Soegiarto, 

Kapten Suranto Martodiwirjo, Gunawan (Liem Kiem An) dan  Letda Aboe Tries 

Soedharno menghadap notaris RM. Soeprapto dan mencatatkan Yayasan Pendidikan 

Kesatrian yang kemudian diperkuat ke dalam sebuah Akte Notaris bernomor 68. 

Dengan demikian secara yuridis formal Yayasan Pendidikan Kesatrian resmi berdiri 

terhitung sejak hari itu. 

b. Letak Geografis 

SMA Kesatrian 1 Semarang merupakan sekolah menengah atas swasta yang 

terakreditasi A. Sekolah ini terletak di jalan Pamularsih 116 Gisikdrono, Semarang 

Barat. Bangunan sekolah berdiri megah di atas tanah seluas 3.434 m. dengan status 

hak milik yang dipegang oleh Yayasan Kesatrian. Letak SMA Kesatrian sangat 

strategis karena dekat dengan jalur pantura Semarang-Jakarta dan Bandara Achmad 

Yani. SMA Kesatrian 1 Semarang terletak di sisi jalan utama yang padat yaitu Jalan  

Pamularsih. Letak yang langsung berhubungan dengan jalan utama menjadikan SMA 

Kesatrian 1 Semarang mudah dijangkau oleh siswa dan pihak yang berkepentingan 

dengan sekolah. 



 

 

 

SMA Kesatrian 1 

(024) 7601201  atau mela

7614260, dan email: 
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Gambar 1. Gedu
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c. Visi Misi Sekolah 
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 Gedung SMA Kesatrian 1  Semarang dari depan gerb

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 23 April 2013) 

 

trian 1 Semarang  yang berdiri sejak tanggal 20

ya sebagai salah satu sekolah favorit yang menja

emarang, khususnya dan Jawa Tengah umumnya. D

is, memungkinkan bagi calon siswa dari manapun te

n luar Jawa karena dekat dengan alur Pantura Semar

55 

lui nomer telepon: 

lalui faximile 024-

 ataupun melalui 

n gerbang 

gal 20 Mei 1967  

menjadi dambaan 

ya. Dengan lokasi 

pun termasuk dari 

Semarang–Jakarta, 



56 

 

 

 

apalagi Bandara Ahmad Yani juga berada di dekatnya. Dambaan dan harapan 

tersebut mengandung arti suatu tuntutan agar semua pelaksana kependidikan SMA 

Kesatrian 1 Semarang harus selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya agar selalu 

menjadi sekolah yang terbaik mutunya dalam kegiatan kependidikan. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan PP nomor 29 tahun 1990, terutama pasal 3 menyebutkan bahwa 

pendidikan menengah atas (SMA) mengutamakan penyiapan siswa untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut sekaligus merespon kebijakan pemerintah di era reformasi yaitu Otonomi 

Daerah di bidang pendidkan yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, 

SMA Kesatrian 1 Semarang menetapkan visi sekolah “Utama dalam Iman dan 

Prestasi, Berlandaskan Kedisiplinan dan Kekeluargaan” 

Dengan visi ini semua warga sekolah diharapkan memiliki arah ke depan jelas 

dan memiliki motivasi yang kuat dalam rangka mendukung tercapainya visi tersebut 

melalui misi yang jelas,  Misi SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu :  

1) unggul dalam kedisiplinan; 2) unggul dalam aktifitas keagaman; 3) unggul dalam 

olah raga; 4) unggul dalam perolehan NUM (Nilai Ulangan Umum); 5) Unggul dalam 

perolehan NUAN (Nilai Ulangan Akhir Nasional); 6) Unggul dalam persaingan 

SPMB (Seleksi Peneriman Murid Baru); 7) Unggul dalam lomba kesenian; 8) Unggul 

dalam lomba keterampilan berbahasa. 

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas kemudian diwujudkan 

dalam tata tertib sekolah. Tata tertib itu kemudian pedoman dan landasan bagi seluruh 
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warga sekolah dalam menjalankan peran masing-masing komponen, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan SMA Kesatrian 1 Semarang. Tata tertib 

SMA Kesatrian terdiri dari 14 bab dan 17 pasal, yang memuat  tentang ketentuan 

umum, ikrar siswa, buku tata tertib siswa, seragam sekolah, kehadiran di sekolah, 

proses belajar mengajar, upacara bendera, pelanggaran norma-norma, pelanggran 

berat, kesopanan berkendaraan, penanganan pelanggaran, penerapan sanksi, 

kompensasi, ketentuan penutup. 

d. Profil Guru, Siswa dan Karyawan 

Jumlah guru SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu 99 guru mata pelajaran, baik 

yang sudah berstatus guru tetap dan guru tidak tetap. 79 orang guru berstatus guru 

tetap dan 20 orang guru berstatus sebagai guru tidak tetap. Guru tersebut terbagi 

dalam 21 mata pelajaran. Adapun daftar nama guru serta pembagian tugas 

mengajarnya terlampir dalam struktur organisasi sekolah. 

Sedangkan jumlah siswa pada SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu 1416 siswa, 

terdiri dari kelas X berjumlah 433 siswa, yang terbagi dalam 11 kelas reguler 

sebanyak 382 siswa. Kela XI berjumlah 466 siswa terdiri dari 4 kelas Ilmu Alam 

sebanyak 381 siswa dan 3 kelas Ilmu Sosial sebanyak 53 siswa. Kemudian kelas XII 

berjumlah 466 siswa terdiri 6 kelas Ilmu Alam sebanyak 413 siswa , 4 kelas Ilmu 

Sosial sebanyak 53 siswa dan 1 kelas Bahasa.  

Untuk staf tata usaha dan karyawan. yang ada SMA Kesatrian 1 Semarang 

adalah sebanyak 28 orang yang terdiri dari staf TU Yayasan dan SMA, , pembantu 

staf, perpustakaan, keamanan, dan lain-lain.  
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e. Susunan Organisasi 

Kepala Sekolah   : Drs. Toto, MM 

Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan : Pardi, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah Humas : Drs. A. Budiman 

Wakil Kepala Sekolah Kurikulum : Tri Tjandra M, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah Sarana  : Endah Soelistio, SPd 

Bimbingan & Konseling  : Dra. Hj. Anisah; Dra. Heli Nursiska;  

Dra. Hj. Retno Prasetyowati dan Dra. Sri Murtini 

f. Program Unggulan 

SMA Kesatrian 1 memiliki beberapa program unggulan yang  diharapkan 

dapat menambah kualitas peserta didik dan dapat mendorong minat belajar peserta 

didik. 

1) Kesatrian English Conversation Club, Merupakan wadah pembinaan dan 

pengembangan kemampuan Bahasa Inggris. 

2) Kesatrian Science Club (KSC), Merupakan wadah pembinaan dan pengembangan 

untuk menghadapi Lomba Mata Pelajaran dan Olympiade Sains. 

3) Program Pengayaan Intra Kurikuler (PPIK), Merupakan program Pembinaan dan 

pengembangan pembelajaran untuk lebih meningkatkan kemampuan 

intrakurikuler. 

4) Akademi Prestasi Intrakurikuler (APIK), Merupakan program pemberian 

penghargaan bagi siswa yang berprestasi di setiap mata pelajaran 
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5) Pemberian Beasiswa yang meliputi Beasiswa Yayasan, Beasiswa PemKot, 

Beasiswa BKM, Beasiswa dari siswa untuk siswa. 

g. Sarana dan Prasarana 

SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana 

yang mendukung pembelajaran dan kelancaran akademis. Secara umum fasilitas 

sarana prasarana  yang ada di SMA Kesatrian 1 Semarang sebagai berikut. 

1) Ruang Kepala Sekolah, ruang kepala sekolah dilengkapi dengan ruangan ber-AC 

dimana juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, komputer dan akses internet, 

simbol-simbol kenegaraan, alat komunikasi 

2) Ruang Wakil Kepala Sekolah, luas ruang dan fasilitas di ruang wakil sekolah 

hampir sama dengan ruang kepala sekolah dimana sudah dilengkapi dengan 

ruangan ber-AC juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, komputer dan akses 

internet, lambang kenegaraan, alat komunikasi, serta lemari dokumen dan sentral 

sound sistem. 

3) Perpustakaan, di ruang perpustakaan telah ber-AC ini dilengkapi dengan 

komputer online yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Perpustakaan. Selain 

itu fasilitas yang ada di perpustakaan berupa meja dan kursi, speaker, loker, rak, 

dan televisi berwarna. Perpustakaan tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas 

hotspot dan ruang tamu. 

4) Ruang kelas, SMA Kesatrian 1 Semarang mempunyai 41 kelas. Setiap ruang 

kelas sudah dilengkapi satu set komputer dengan koneksi internet, LCD 

projector, AC, serta meja dan kursi guru. 



60 

 

 

 

5) Laboratorium, di SMA Kesatrian  Laboratoriu telah di lengkapi dengan beberapa 

laboratorium yang d antaranya terdapat laboratorium IPA (Laboratorium Kimia, 

Biologi, dan Fisika). Laboratorium IPA sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, 

seperangkat komputer dan LCD proyektor serta alat-alat laboratorium yang 

memadai. Selain itu, terdapat pula ruang multimedia dan laboratorium bahasa. 

6) Ruang layanan BK, ruang layanan BK telah dilengkapi dengan meja pertemuan 

ruang tamu, ruang bimbingan pribadi, ruang bimbingan kelompok, lemari 

dokumen simbol-simbol kenegaraan, komputer dan akses internet, instrument 

konseling, buku sumber, media pengambangan kepribadian, papan statistik, 

kotak saran atau pendapat. 

7) Ruang TU, pelayanan yang dilakukan di ruang TU SMA Kesatrian 1 Semarang 

untuk siswa-siswi ini dibedakan menurut tingkatan kelasnya. Di ruang TU ini 

dilengkapi dengan AC, dan terdapat meja, papan tulis, kursi, simbol kenegaraan, 

komputer,lemari, maupun struktur organisasinya. 

8) Ruang Komputer, di ruang computer terdapat 2 ruang komputer, ruang pertama 

berada di lantai 1 dan ruang yang kedua di lantai 2. Setiap ruangan terdiri dari 

40 komputer, meja guru, papan tulis, kursi, serta dilengkapi AC. 

9) Kantin, SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki 8 kantin yang tampak bersih dan 

nyaman.  

10) Koperasi, koperasi di SMA Kesatrian 1 Semarang_memiliki 2 penjaga yang 

melayani siswa-siswi. Luas koperasi di sekolah ini tidak terlalu luas, akan tetapi 
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telah dilengkapi dengan mesin fotocopy dan alat tulis yang cukup lengkap, 

seperti: buku tulis, bolpoin, buku gambar, maupun perlengkapan lainnya. 

11) UKS, fasilitas yang terdapat dalam UKS berupa tempat tidur pasien, lemari obat, 

alat ukur tinggi dan berat badan, wastafel, lemari dokumen, obat-obatan, tabung 

oksigen, termometer, tensimeter, tandu, kursi roda, serta papan statistik dan alat 

komunikasi. 

12) Mushola, SMA Kesatrian 1 Semarang sudah dilengkapi mushola yang luas dan 

fungsional. Terdapat sajadah dan perlengkapan sholah lainnya. Tempat wudhu 

bagi perempuan dan laki-laki dipisahkan, untuk perempuan di sebelah kiri dan 

laki-laki di sebelah kanan. 

13) Aula sekolah, Aula di SMA Kesatrian 1 Semarang digunakan untuk ruang 

pertemuan organisasi ektra maupun intra sekolah. Ruang aula dilengkapi 

dengan kursi, meja, papan tulis, symbol kenegaraan, maupun AC. 

Selain fasilitas di atas SMA Kesatrian 1 Semarang juga dilengkapi pula 

dengan fasilitias berupa, pos keamanan, gudang, lapangan upacara, meeting room, 

kamar mandi, taman, tempat parkir, ruang guru, serta lapangan olahraga, 

2. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah kepala sekolah Bapak Drs.Toto, 

MM, Bapak Endah Soelistio S.Pd selaku koordinator studi lapangan dan Bapak 

Drs.Joko Prayitno, selaku guru pengampu Pendidikan Kewarganegaraan kelas X, 

serta siswa-siswi SMA Kesatrian 1 Semarang. 
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Kepala sekolah dipilih sebagai informan untuk mengetahui alasan SMA 

Kesatrian 1 Semarang menerapkan praktik belajar kewarganegaraan. Informan dari 

Guru PKn  untuk mengetahui data tentang aktivitas pembelajaran, pemahaman 

mengenai penerapan  praktik belajar Kewarganegaraan dalam pembelajaran PKn dan 

penilaian pembelajaran. Informan dari peserta didik dipilih untuk mengetahui 

aktivitas pembelajaran PKn menggunakan metode praktik belajar Kewarganegaraan 

serta apresiasinya terhadap pembelajaran PKn menggunakan praktik belajar 

kewarganegaraan. 

3. Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam Pembelajaran Pkn di 

SMA Kesatrian 1 Semarang 

a. Gambaran Umum Praktik Belajar Kewargangaraan  

Winataputra dan Budimansyah (2012: 42) menjelaskan bahwa praktik belajar 

Kewarganegaraan merupakan proses belajar dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran aktif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mendapatkan pengalaman langsung (nyata) untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan watak Kewarganegaraan. 

Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan, seperti model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning yaitu pembelajaran kontekstual dengan mengkaitkan 

antara materi  Kewarganegaraan yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari–hari (Cholisin 2005: 12).  
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Selain dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning  dapat juga 

menggunakan model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia. Model pembelajaran ini berorientsi pada proses berfikir kritis dan 

pemecahan masalah. Yang dirancang untuk mempraktikkan  salah satu hak 

warganegaranya, yakni dengan cara melibatkan peserta didik melalui suatu “praktik 

belajar” (Budimansyah 2010: 5). 

 SMA Kesatrian 1 Semarang telah menerapkan metode praktik belajar  

Kewarganegaraan dengan model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan 

kami bangsa Indonesia melalui kajian kebijakan publik, dan model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning melalui pelaksanaan  studi lapangan bersama. Studi 

lapangan bertujuan untuk membawa siswa dalam suatu praktik belajar dalam 

mempelajari bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan. Fokus pelaksanaan praktik 

belajar Kewarganegaraan ini yaitu pendidikan karakter, praktik belajar dan 

menciptakan pembelajaran PAIKEM. Dengan praktik belajar Kewarganegaraan 

tersebut siswa dapat belajar sambil melakukan, sehingga akan membuat siswa tidak 

jenuh dan dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Bapak Joko: 

“Praktik belajar Kewarganegaraan adalah suatu pembelajaran bagi siswa agar 

siswa lebih meresapi apa yang telah diajarkan guru melalui kegiatan nyata 

yang mereka lakukan. Salah satunya dengan mengajak siswa studi lapangan 

dan mempraktikkan untuk mencari masalah yang ada dan mencari solusi 

bersama-sama. Tujuannya agar siswa tidak hanya pandai dalam segi kognitif 

saja tapi juga afektif dan psikomotoriknya, serta dalam mengikuti 

pembelajaran siswa tidak jenuh karena hanya mendengarkan ceramah, tapi 

juga senang. ” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 
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 Dalam melaksanakan praktik belajar Kewarganegaraan guru bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan, menanamkan nilai-nilai karakter serta keterampilan sosial 

lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkap Pak Joko: “Harapan saya siswa 

dapat lebih meresapi apa yang dipelajari tidak hanya tahu teorinya saja, tapi juga 

dapat mengambil nilai-nilai karakter dan mendapat pengalaman, wawasan 

pengetahuan dan keterampilan sosial lain yang lebih dibandingkan ketika saya hanya 

ceramah.” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

 Keterangan mengenai tujuan penggunaan medel pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan juga diperkuat dengan keterangan kepala sekolah SMA Kesatrian 

semarang Bapak Drs. Toto, MM: “Tujuan SMA Kesatrian 1 Semarang menggunakan 

model praktik belajar kewarganegaraan adalah untuk nggatukke (mencocokkan) 

antara teori dengan kenyataan yang ada (praktiknya).” (Wawancara pada tanggal 24 

april 2013). 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa praktik belajar Kewarganegaraan 

sangat tepat digunakan dalam pembelajaran PKn yang menyenangkan, yakni untuk 

dapat mengembangkan 3 aspek sekaligus yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik 

ataupun meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan. 

Pelaksanaan praktik kewarganegaraan diharapkan siswa tidak hanya mendapat nilai 

yang baik dalam ujian karena penguasaan materi, tetapi siswa juga lebih peduli atau 

peka terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Melalui studi lapangan mereka 

juga dapat melihat secara langsung apa yang mereka dapat  melalui teori. Siswa pun 

dapat mengikuti pembelajaran dengan senang karena siswa telibat tidak hanya 



65 

 

 

 

mendengarkan ceramah guru, dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga 

dapat memupuk rasa percaya dirinya. 

b. Perencanaan Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan 

  Persiapan atau perencanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas 

yang dirancang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Persiapan ini berisi 

apa saja yang akan dilakukan guru bersama siswanya sehubungan dengan tema atau 

materi yang akan disampaikan atau dipelajari. Guru PKn SMA dituntut untuk 

mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar.  

Adapun hasil kajian dokumen yang dilakukan peneliti di SMA Kesatrian, Pak 

Joko selaku pengampu kelas X telah membuat perencanaan dengan baik yaitu dengan 

membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan silabus, yang di dalamnya 

terdapat sistem penilaian. Pengembangan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

di dalam perencanaan pembelajaran PKn yang di buat Pak Joko memuat tentang: 1) 

nama sekolah; 2) mata pelajaran; 3) kelas; 4) semester; 5) tahun pelajaran; 6) alokasi 

waktu; 7) Standar Kompetensi; 8) Kompetensi Dasar; 9) Indikator yang meliputi 

indikator kognitif, afektif dan psikomotorik; 10) tujuan pembelajaran yang meliputi 

kogntif, afektif dan psikomotorik; 11) materi pelajaran; 12) metode pembelajaran; 13) 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan inti yang terdiri dari 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dan penutup; 14) media dan sumber 

belajar; 15) penilaian yang terdiri dari teknik penilaian dan bentuk instrumen  
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Praktik belajar Kewarganegaraan, dengan menganalisis kebijakan publik  

dilaksanakan di semua kelas X. Sehingga perencanaan atau RPP dan silabusnya 

hanya satu dan berlaku untuk semua kelas X.  Silabus yang dibuat Pak Joko sebagai 

perencanaan pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan 

Berdasarkan analisis dokumentasi yang dilakukan peneliti, RPP pada praktik 

belajar Kewarganegaraan yang dibuat Pak Joko tercantum  identitas sekolah yaitu 

SMA Kesatrian 1 Semarang, kemudian dibawahnya dilengkapi dengan identitas mata 

pelajaran yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kelas X semester 

2 tahun ajaran 2012/2013 serta  waktu pelaksanaan praktik belajar tersebut  

dialokasikan selama 4 x 45 menit. 

Pada RPP tercantum rencana pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan 

ini dimasukkan ke dalam  SK (standart kompetensi) “Menganalisis Sistem Politik di 

Indonesia”  dan  KD (kompetensi dasar) “Mendeskripsikan Supra Struktur dan Infra 

Struktur Politik di Indonesia” praktik belajar Kewarganegaraan tersebut dilaksanakan 

pada semester genap pada bab terakhir. Materi yang sekaligus disampaikan pada 

pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan dengan menganalisis kebijakan publik 

yaitu pengertian Sistem Politik Indonesia; cara berpolitik melalui Suprastruktur 

politik atau lembaga formal negara; infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam 

masyarakat (Partai politik, Kelompok kepentingan, Kelompok penekan, Media 

komunikasi politik). 

Indikator keberhasilan untuk materi tersebut meliputi aspek kogntif, afektif 

dan psikomotorik. Indikator keberhasilan aspek kognitif  yaitu: Pengertian sistem 
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politik Indonesia; cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal 

negara; Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat (Partai politik, 

Kelompok kepentingan, Kelompok penekan, Media komunikasi politik). Sedangkan 

indikator untuk aspek psikomotorik yaitu siswa dapat belajar menyampaikan 

pendapat dan aktif dalam pembelajaran. Untuk indikator aspek afektif meliputi: 

religious; disiplin; menghargai pendapat orang lain; tanggung jawab; toleransi; dan 

kerja sama. 

Selain indikator terdapat juga tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai  

patokan guru tujuan apa yang hendak dicapai. RPP yang telah dibuat oleh Pak Joko. 

Tercantum tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu kognitif, psikomotorik 

dan afektif. Tujuan kognitifnya yaitu melalui pembelajaran peserta didik diharapkan 

dapat mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia; mendeskripsikan supra 

struktur politik Indonesia; dan mendeskripsikan infrastruktur politik . 

 Sedangkan untuk tujuan psikomotoriknya yaitu melalui metode praktik 

belajar kewarganegaraan, siswa dapat belajar menyampaikan pendapat dan aktif 

dalam pembelajaran. Untuk tujuan afektifnya yaitu melalui pembelajaran siswa dapat  

memiliki karakter: religius; disiplin; menghargai pendapat orang lain; tanggung 

jawab; toleransi; dan kerja sama. 

Dalam RPP yang dibuat Pak Joko tercantum metode pembelajaran yang 

digunakan adalah portofolio. Dalam RPP tersebut juga tercantum langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang meliputi: kegiatan pembelajaran, karakter atau 

keterampilan social dan waktu. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
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tersebut terdapat apersepsi (pendahuluan) yang dialokasikan selama 20 menit, 

kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Guru mengucap salam, mengabsen serta memantau kehadiran siswa, siswa 

menjawab salam,memperhatikan guru memeriksa kehadirannya. Pada kegiatan 

ini karakter atau keterampilan yang diharapkan religious dan disiplin. 

2) Guru melakukan apersepsi, dengan memberi pesan-pesan moral, siswa 

memperhatikan dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan guru. 

3) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai baik kognitif,afektif maupun psikomotorik, siswa mendengar penjelasan 

guru. 

4) Guru menyampaikan buku-buku dan peralatan penunjang lain yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran seperti surat kabar, internet dan UUD, siswa mendengar 

penjelasan guru. 

5) Guru memotifasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa 

mendengar penjelasan guru. 

Langkah-langkah pembelajaran selanjutnya terdapat kegiatan inti yang 

dialokasikan 60 menit, kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Guru memberi gambaran secara umum tentang sistem politik Indonesia, siswa 

mendengarkan penjelasan guru dan membaca buku referensi yang ada. Karakter 

atau keterampilan sosial yang diharapkan dengan mendengarkan siswa dilatih 

bertanggung jawab dan gemar membaca. 
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2) Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada 

dalam masyarakat lewat berbagai sumber dan pengetahuan atau pengalaman 

yang dimiliki, siswa menghimpun berbagai sumber untuk mengidentifikasi 

masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat. Karakter atau 

keterampilan sosial yang diharapkan kerja sama. 

3) Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kelas dalam pemilihan masalah, 

salah satu siswa memimpin kelas untuk pemilihan masalah. Karakter atau 

keterampilan sosial yang diharapkan adalah kerja sama. 

4) Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok secaera heterogen, siswa berkumpul 

sesuai kelompok yang telah ditentukan, karakter atau keterampilan sosial yang 

diharapkan yaitu bertanggung jawab dan kerja sama 

5) Guru memberi tugas kepada kelompok, kelompok pertama menganalisis 

masalah, kelompok kedua kebijakan alternatif, kelompok ketiga usulan 

kebijakan dan kelompok keempat rencana kerja, siswa mengerjakan tugas 

bersama kelompoknya. Anggota yang  tahu menjelaskan pada anggota lainnya 

sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti, karakter atau keterampilan 

sosial yang diharapkan adalah kerjasama dan toleransi 

Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu elaborasi yang dialokasikan selama 

75 menit, kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Diskusikan soal-soal berikut ini bersama kelompok kalian masing-masing. Soal- 

soal tersebut yaitu: Apa yang menjadi rumusan masalah dalam masalah yang 

telah disepakati;  Kebijakan alternative apa yang cocok untuk mengatasi masalah 
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tersebut?; Usulan kebijakan apa yang anda tawarkan kepada pemerintah untuk 

masalah tersebut?; Susunlah rencana kerja yang cocok untuk mengatasi masalah 

tersebut! 

2) Buat lah hasil diskusi dengan menambah literature dan sumber lain dalam bentuk 

portofolio kelas 

3) Presentasikan hasil diskusi tersebut didepan kelas 

4) Reflekskan pembelajaran tersebut di depan kelas. 

Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu konfirmasi,waktu yang dialokasikan 

selama 10 menit. Kegiatan yang dilakukan yaitu guru memberikan umpan balik 

positif dan penguatan,siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, karakter atau 

keterampilan social yang diharapkan yaitu disiplin. 

Langkah pembelajaran yang terakhir yaitu penutup, waktu yang dialokasikan 

selama 15 menit. Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru. Karakter atau keterampilan sosial yang diharapkan 

yaitu berani berpendapat dan berkomunikasi. 

2) Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, 

siswa menarik kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. Karakter atau 

keterampilan sosial yang diharapkan yaitu berani berpendapat dan 

berkomunikasi. 

3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya. Karakter atau 

keterampilan sosial yang diharapkan yaitu disiplin. 
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Pada bagian akhir RPP yang di susun Pak Joko dilengkapi juga dengan media 

dan sumber belajar yang digunakan, media yang digunakan meliputi koran, internet, 

berita,dll yang berkaitan dengan kebijakan publik dan sistem politik Indonesia dan 

beberapa buku, sebagai sumber belajar. 

RPP yang dibuat merupakan penjabaran dari silabus yang disusun sebelumnya 

oleh Bapak Joko selaku pengampu Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terdiri dari: 

1) nama sekolah; 2) mata pelajaran; 3) kelas; 4) semester; 5) tahun pelajaran; 6) 

alokasi waktu; 7) Standar Kompetensi; 8) Kompetensi Dasar; 9) karakter; 10) materi 

pembelajaran; 11) kegiatan pembelajaran; 12) indikator; 13) penilaian yang terdiri 

dari teknik, bentuk dan insrumen penilaian; 14) alokasi waktu dan; 15) sumber 

belajar. Pada silabus tercantum teknik penilaian menggunakan penilaiaan produk  

Berdasarkan wawancara dengan Pak Joko tanggal 7 mei 2013 mengatakan 

bahwa sebelum melaksanakan praktik belajar Kewarganegaraan terlebih dahulu 

menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tujuannya agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang hendak dicapai.  

  Untuk pelaksanaan studi lapangan dengan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning perencanaan yang dilakukan guru tidak dibuat dalam RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Melainkan tetap ada yang harus disiapkan 

dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru sebelum 

melaksanakan studi lapangan  meliputi: 1) proposal kegiatan, proposal ini ditujukan 

kepada instansi terkait yang hendak dikunjungi; 2) rincian anggaran rencana 

kunjungan, rincian anggaran tersebut dibuat oleh guru PKn untuk disetujui oleh 
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kepala sekolah serta untuk lampiran surat edaran orang tua; 3) surat edaran 

persetujuan Orang Tua,  surat edaran persetujuan orang tua tujuannya yaitu untuk 

menginformasikan serta memnta persetujuan  rencana kegiatan sekaligus untuk 

meminta iuran yang perlu dibayarkan untuk terlaksanakannya kegiatan studi 

lapangan; 4) surat edaran keberangkatan untuk orang tua, yang sekaligus 

menginformasikan lebih lanjut dari  surat edaran persetujuan orang tua; 5) instrumen 

penelitian bagi siswa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Joko: “Ya, sebelum 

mengajar biasanya saya membuat perangkat pembelajaran seperti rpp, silabus namun 

semua tidak harus persis saya lakukan seperti yang ada pada perangkat, semua 

menyesuikan dengan keadaan yang penting sudah ada bayangan tentang apa yang 

hendak dilakukan didalam mengajar.”(Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

c. Kegiatan belajar Mengajar (KBM) Praktik Belajar Kewarganegaraan 

  Pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 Semarang 

dilakukan melalui beberapa cara yaitu kajian kebijakan publik dengan model 

pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dan. Yang 

kedua dengan model pembelajaran  Contextual Teaching Learning dengan cara studi 

lapangan. Studi lapangan yang pernah dilaksanakan oleh SMA Kesatrian yaitu studi 

lapangan ke LP khusus anak di Kutoarjo Jawa Tengah dan studi lapangan ke  

Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah. 

  Model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia, mengangkat topik yang telah umum dilaksanakan tersebut yaitu tema 

kebijakan publik. Untuk tema kebijakan publik dilaksanakan pada kelas X semester 
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genap tepatnya yaitu pada pembelajaran bab VI menganalisis sistem politik 

Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan guru pengampu PKn yaitu Pak Joko, 

menjelaskan bahwa pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan dengan topik 

kebijakan publik sangat tepat diajarkan pada bab sistem politik, hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Pak Joko: “Saya merasa model ini sangat tepat diajarkan di bab 

ini, sebab dalam sistem politik itu sendiri kan meliputi input, proses dan output. 

Ketiga tahapan tersebut merupakan tahapan dalam menciptakan kebijakan publik, 

jadi cocok kan bila pembelajarannya menggunakan analisis kebijakan publik dengan 

model pembelajaran praktik belajar atau portofolio ini.” (Wawancara pada tanggal 24 

april 2013). 

  Selanjutnya pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 

1 Semarang yang kedua, yaitu dilaksanakan studi lapangan dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning sehingga tidak terikat oleh topik 

kebijakan publik seperti pada penjelasan yang pertama. Pelaksanaan studi lapangan 

dilaksanakan pada semester ganjil sehingga tidak mengganggu program yang padat 

pada semester genap. Hal tersebut diperkuat oleh Pak Joko: 

“Jadi kami melaksanakan studi lapangan dan kegiatan outdoor learning 

lainnya pada semester ganjil, karena pada semester genap sekolah mempunyai 

agenda yang padat seperti mempersiapkan UN (ujian nasional), Try Out UN 

untuk kelas XII, mempersiapkan penerimaan peserta didik baru, dan agenda 

perayaan ulang tahun SMA Kesatrian 1 Semarang, serta agenda lainnya.” 

(Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

 

  Pelaksanaan studi lapangan merupakan salah satu kegiatan pembangunan 

karakter, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran PAIKEM  yang dilaksanakan 
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SMA Kesatrian. Pelaksanaan kegiatan ini tidak selalu sama setiap tahunnya, Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Endah selaku koordinator studi lapangan 

kewarganegaraan:  

“Kegiatan yang pernah kami lakukan yang berkaitan dengan pendidikan 

kewarganegaraan dan character building yaitu ketika tahun ajaran 2004/2005 

yaitu kunjungan ke Laboratorium Forensik POLRI, selanjutnya untuk tahun 

2010/2011 kam melakukan studi lapangan ke  Lembaga Pemasyarakatan (LP) 

Khusus Anak di Kutoarjo Jawa Tengah dan out bound, dan untuk tahun ajaran 

2011/2012 ini kami tidak ke luar sekolah namun tetap melaksanakan praktik 

belajar dengan cara melakukan PILKETOS (Pemilihan Ketua OSIS) yang di 

konsep seperti pemilu sesungguhnya.”(Wawancara pada tanggal 24 april 

2013). 

 

  Dalam pemilihan  model pembelajaran beliau sesuaikan dengan materi dan 

tujuan yang hendak dicapai. Seperti ketika memutuskan untuk menggunakan topik 

kebijakan publik pada bab sistem politik,  berdasarkan wawancara dengan Pak Joko  

hal tersebut karena sistem politik merupakan  satu kesatuan yang merupakan jalinan 

hubungan diantara komponen-komponen yang terdapat dalam kehidupan politik baik 

infrastruktur maupun suprastruktur dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu. 

Sedangkan dalam konsep sistem politik ditemukan salah satunya fungsi politik yaitu 

kebijakan publik itu sendiri. Tujuannya yaitu agar siswa lebih memahami 

pengetahuan tentang sistem politik serta kebijakan publik (civic knowledge), memiliki 

kecakapan kewarganegaraan (civic skill) seperti sifat demokratis dalam masyarakat 

serta masayarakat yang memiliki watak kewarganegaraan (civic disposition) seperti 

taat pada hukum dan konstitusi. 

  Ketika guru PKn memutuskan untuk melaksanakan studi lapangan juga 

menyesuaikan dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk materi terkait 
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dengan pembelajaran Bab-2 menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan 

peradilan nasional dan Bab-3 Kelas-X menampilkan peran serta dalam upaya 

pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dengan tujuan 

untuk memberikan pelajaran empirik kepada siswa tentang arti pentingnya kesadaran 

warga negara dalam menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, kepedulian sosial serta 

ketaatan pada hukum maka SMA Kesatrian 1 Semarang memutuskan untuk 

melakukan studi lapangan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang.  

Begitu juga ketika guru hendak mengajarkan bab 3 menampilkan peran serta 

dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) 

dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang 

akan keberadaan lembaga khusus yang menangani anak-anak penyandang masalah 

sosial yang terkait dengan perbuatan tindak pidana, Menambah wawasan kepada 

siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan contoh pengamalan sila ke-2 Pancasila yang 

diterapkan dalam pelaksanaan sistem lembaga peradilan, khususnya pembinaan anak-

anak yang menyandang persoalan sosial dimasyarakat serta  menciptakan nuansa baru 

agar siswa terhindar dari rasa kejenuhan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 

pada bidag studi PKn guru PKn memtuskan untuk melakukan studi lapangan ke 

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di Kutoarjo Jawa Tengah 

  Pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan dengan topik kebijakan public 

melalui model pembelajaran Pratik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia 

pada bab sistem politik dilaksanakan selama 2x4 jam pelajaran yaitu 2 kali 
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pertemuan. Sedangkan untuk studi lapangan  pelaksanaannya di luar jam pelajaran 

pada hari yang telah ditentukan.   

  Pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan mendapat kesan yang baik oleh 

para siswa mereka merasa senang dan lebih aktif, serta tidak bosan bila dibandingkan 

dengan hanya mendengarkan ceramah guru. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan 

peneliti ketika mengamati pelaksanaan pembelajaran mereka tampak aktif dan 

bersemangat. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat desi kelas X1 sebagai 

berikut: “Aku lebih seneng dengan pembelajaran siswa aktif kayak tadi, jadi nggak 

bosen, kalau cuma mendengarkan biasanya pada ngantuk jadi materinya yang 

diterangkan juga  nggak masuk ” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan pak Toto selaku kepala sekolah 

SMA Kesatrian Semarang:  

“Model pembelajaran praktik belajar  dengan studi  lapangan sebenarnya 

implikasi atau aplikasi dari contekstual teaching learning yang dikaitkan dengan 

pembelajran PAIKEM (aktif, kreatif menyenangkan), yang pernah dikunjungi  

bahkan saya sendiri juga mendampingi yaitu salah satunya Laboratorium 

Forensik AKPOL,  topik pelanggaran HAM, dimana siswa disana mempelajari 

tentang bagaimana polisi mengungkap kejahatan  anak-anak diajari cara kerja 

bagaimana sidik jari dapat mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap 

kejahatan, yang ke dua ke LP anak di sana melihat pola pembinaan karena 

mereka juga punya hak dan  ada dialog juga. Hal tersebut tujuannya untuk 

nggatukke (mencocokkan) antara teori dengan kenyataan yang ada (praktiknya).” 

(Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

 

1) KBM Praktik Belajar Kewarganegaraan KBI 

  Untuk pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan, dengan model 

pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dilaksanakan 

di kelas seperti pembelajaran biasanya. Berikut ini pelaksanaan pembelajarannya.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamba

(Sumb

Berdasarkan peng

melakukan apersepsi te

apersepsinya Bapak Jok

menyelipkan nilai-nilai k

Senin kemarin kita mem

menyelipkan karakter keb

pahlawan wanita kita Ib

terciptanya keadilan,  jug

Kartini serta menghimbau

 

 

 

 

 

 

ambar 2. Pak Joko sedang melakukan apersepsi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 23 April 2013) 
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malah melecehkan seperti banyaknya kasus pelecehan terhadap wanita. Setelah 

menyampaikan nasehatnya Pak Joko melanjutkan dengan proses pembelajaran.  

Pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 Semarang  

dengan  topik kebijakan publik pada pembelajaran bab VI (enam) tentang sistem 

politik Indonesia dilaksanakan praktik belajar kewarganegaraan dengan model 

pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia melalui 6 

tahapan. 

a) Identifikasi Masalah Kebijakan Publik Yang Ada dalam Masyarakat. 

Setelah melakukan apersepsi Pak Joko menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan pada bab VI (enam) ini, tak lupa juga menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang harus dilaksanakan siswa-siswi. Setelah usai menjelaskan tampak 

Pak Joko menjelaskan sedikit tentang bab VI (enam) dan langsung membagi kelas 

menjadi 4 kelompok dan mempersilahkan siswa-siswi  untuk mengambil Koran di 

perpustakaan untuk mencari masalah dan beberapa menggunakan laptopnya untuk 

megumpulkan informasi tentang masalah kebijakan publik yang perlu didiskuskan 

bersama.  Suasana kelas pada waktu itu tampak berisik namun Pak Joko tampak 

membiarkan hal tersebut karena suara berisik tersebut karena siswa sedang 

membahas masalah-masalah yang sedang marak terjadi. Ada beberapa dari mereka 

juga tampak emosi karena kebijakan pemerintah tentang ujian nasional yang 

membebankan siswa, serta banyak kecurangan dan banyak masalah. Dalam 

pelaksanaannya siswa kelas X-1 terlihat lebih tenang dibandingkan kelas X-6. Ketika 
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c) Pengumpulan Informasi Terkait Masalah yang Menjadi Fokus Kajian Kelas dan 

Pengembangan Suatu Portofolio Kelas. 

Setelah siswa memperoleh masalah yang akan dikaji lebih lanjut dan telah 

didiskusikan bersama, tampak Pak Joko menginstruksikan untuk siswa menggali 

informasi lebih dalam lagi tentang masalah tersebut dan dikerjakan di rumah. Hal 

tersebut sesuai dengan wawancara dengan Pak Joko tentang pemberian tugas untuk 

menggali informasi lebih lanjut sebagi berikut: 

“Saya ya biasanya untuk menggali informasi akan saya jadikan pekerjaan 

rumah dan waktu yang saya berikan 1 minggu hal tersebut agar siswa 

mendapat informasi yang lebih  luas dan lebih mendalam, bila di sekolah 

waktunya tidak cukup, dan biasanya sekaligus untuk dijadikan portofolio jadi 

di sekolah tinggal bahas masalah tersebut dengan cara presentasi dan tanya 

jawab serta di lanjutkan refleksi.” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

 

  Tugas yang diberikan kepada siswa merupakan suatu pengamatan atau 

observasi terhadap  masalah Ujian Nasional yang telah disepakati oleh kelas tugas 

tersebut meliputi pencarian data atau informasi, mengolah data serta menyajikan data 

dalam bentuk portofolio 

d) Penyajian Portofolio Kelas dalam Suatu Simulasi Dengar Pendapat. 

  Setelah satu minggu maka saatnya siswa mempresentasikan tugas pengamatan 

dan portofolio yang ditugaskan pertemuan yang lalu. Pak Joko tampak 

mempersilahkan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil 

portofolio. Sambil menunggu persiapan presentasi, tampak Pak Joko menanyakan 

kepada anak-anak tentang kesulitan yang ditemui saat melaksanakan tugas dari 

beliau. 
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  Setelah semua siap presentasi dimulai, setiap perwakilan kelompok 

menjelaskan hasil dari portofolio sesuai tugas masing-masing. Kelompok satu tampak 

menjelaskan rumusan masalah. Di kelas X-1 tampak mereka menjelaskan kebijakan 

ujian nasional (UN) merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang 

bertujuan meningkatkan output pendidikan  Indonesia. Hal tersebut merupakan usaha 

yang baik, namun dalam pelaksanaanya masih banyak kontroversi, antara lain seperti 

terjadinya banyak kecurangan sehingga mereka menganggap hal tersebut merupakan 

pelanggaran hak siswa untuk mendapat proses kelulusan yang jujur, pembelajaran 

menjadi tegang karena mereka dipaksa untuk dapat mengetahui jawaban-jawaban dari 

soal ujian, sehingga pembelajaran hanya menekankan pada aspek kognitif yaitu 

menghafal.  Sedangkan di kelas X-6 tampak perwakilan kelompok satu menjelaskan 

tentang Kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak dari narkoba masih jauh 

dari harapan hal tersebut terlihat dari data BNN (Badan Narkotika Nasional) yang 

menyatakan kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD 

hingga tahun 2007 berjumlah 12.305. Data tersebut begitu mengkhawatirkan karena 

seiring dengan meningkatnya kasus narkoba penyebaran HIV/AIDS semakin 

meningkat dan mengancam. Padahal mereka adalah para penerus bangsa, kualitas 

sumber daya manusia sangat banyak di tentukan oleh kesehatan baik jasmani maupun 

rohani. Maka masalah narkoba ini sangat penting untuk segera diatasi agar tercipta 

sumber daya manusia yang berkualitas.  

  Dalam presentasinya perwakilan kelompok ke dua menjelaskan tentang 

kebijakan alternatif, di kelas X-1 kebijakan alternatif yang disampaikan oleh 
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perwakilan kelompok dua yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk memasukkan 

ujian sekolah sebagai bahan pertimbangan kelulusan siswa, namun kelompok dua 

menganggap kebijakan tersebut belum menyelesaikan masalah karena pada 

kenyataannya ketika memilih sekolah ke jenjang selanjutnya nilai yang menjadi 

patokan adalah nilai ujian nasional, seperti ketka keas enam SD ingin mendaftar 

sekolah SMP atau SMP yang akan mendaftar ke SMA maka yang menjadi patokan 

atau pertimbangan sekolah tujuan adalah hanya nilai ujian nasional bukan nilai ujian 

sekolah. Sedangkan di kelas X-6 kebijakan alternatif yang disampaikan oleh 

perwakilan kelompok dua yaitu penyuluhan terhadap siswa-siswa sekaligus 

melakukan pengecekkan kandungan narkoba dalam diri setiap siswa. Namun cara 

tersebut di rasa belum efektif karena penyuluhan yang diberikan belum merata ke 

setiap sekolah dan kedatangannya belum pasti. 

  Selanjutnya perwakilan  kelompok ketiga menjelaskan tentang usulan 

kebijakan, di kelas X-1 usulan kebijakan yang kelompok tiga tawarkan adalah agar 

pemerintah mengembalikan wewenang evaluasi kelulusan siswa kepada sekolah 

dengan memperketat pengawasan. Sehingga kecurangan dapat diminimalisir dan 

evaluasi lebih sesuai  dengan kemampuan, kondisi, kemajuan suatu wilayah atau 

sekolah masing-masing. Sedangkan di kelas X-6 usulan kebijakan yang kelompok 

tiga tawarkan adalah untuk memasukkan  tentang bahaya narkoba ke dalam agenda 

sekolah, jadi setiap sekolah harus menyediakan dan memfasilitasi siswa untuk 

memperoleh pengetahuan tentang bahaya narkoba. Dengan tiap sekolah memberikan 
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pengetahuan tentang bahaya narkoba di rasa lebih efektif dari pada pihak BNN yang 

tidak tentu dalam memberikan penyuluhan. 

  Presentasi yang terakhir perwakilan kelompok empat menjelaskan tentang 

rencana kerja. Di kelas X-1 kelompok empat menawarkan rencana kerja untuk 

mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara mengadakan seminar/diskusi bersama 

pakar pendidikan membahas solusi masalah ujian nasional tersebut. Selanjutnya juga 

dapat dengan cara demonstrasi menyampaikan pendapat mereka untuk menolak UN, 

dan yang terakhir mereka menyampaikan pendapat mereka dengan cara menulis 

tulisan atau artikel tentang gagasan tersebut di surat kabar agar dapat dibaca orang 

banyak. Sedangkan di kelas X-6 kelompok empat menawarkan rencana kerja untuk 

mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara yang pertama mengusulkan kepada 

ketua osis untuk mengadakan acara-acara untuk memberikan pengetahuan kepada 

para siswa tentang bahaya narkoba, selanjutnya agar ketua osis dapat menyampaikan 

kepada Pembina osis dan kepala sekolah untuk menanggapi usulan tersebut. Untuk 

selanjutnya ketika  SMA Kesatrian telah menerapkan hal tersebut, acara-acara yang 

telah dilaksanakan dapat ditulis ke surat kabar atau internet yang sekarang banyak 

memfaslitasi untuk dapat menulis acara-acara yang ada. 

  Dengan kegiatan mempresentasikan hasil portofolio ini siswa dengan dibekali 

pengalaman belajar. Pengalaman yang di peroleh yaitu pengalaman bagamana cara 

mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta bagaimana cara 

meyakinkan orang lain agar mereka dapat percaya terhadap langkah-langkah yang 

mereka ambil.    
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a) Pembelajaran Pola Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus 

Anak di Kutoarjo Jawa Tengah 

Guna mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila (khususnya Sila ke-2) dalam 

kehidupan sehari-hari, sekaligus menanamkan sikap kerelaan berkorban serta 

kepedulian sosial pada masyarakat sekitar, bidang studi PKn mengadakan kegiatan 

studi lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di Kutoarjo Jawa 

Tengah. 

Tujuan pihak sekolah dalam pelaksanaan studi lapangan adalah sebagai 

berikut: (1) melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, 

khususnya bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); (2) mengkaitkan antara 

pengetahuan teoritis dengan kehidupan aplikatif yang terkait dengan materi 

pembelajaran PKn Hak Asasi Manusia; (3) memperkenalkan kepada siswa SMA 

Kesatrian 1 Semarang akan keberadaan lembaga khusus yang menangani anak-anak 

penyandang masalah sosial yang terkait dengan perbuatan tindak pidana; (4) 

menambah wawasan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan contoh 

pengamalan sila ke-2 Pancasila yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem lembaga 

peradilan, khususnya pembinaan anak-anak yang menyandang persoalan sosial 

dimasyarakat; (5) menciptakan nuansa baru agar siswa terhindar dari rasa kejenuhan 

dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada bidag studi PKn. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan selama studi lapangan 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning di LP Anak Kutoarjo 

sebagai berikut. Langkah yang pertama, Konstruktivisme (Constructivism) untuk 
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mengkonstruksi pengetahuan siswa  sebelum melaksanakan kunjungan siawa di 

minta untuk berdiskusi dengan temannya tentang Lembaga Pemasyarakatan (LP) 

Khusus Anak serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. 

Langkah yang kedua yaitu Menemukan (Inquiry), menemukan merupakan 

bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta–fakta, 

tetapi hasil menemukan sendiri. Langkah–langkah kegiatan inkuiri: merumuskan 

masalah; mengamati atau melakukan observasi untuk mendapatkan informasi 

pendukung; menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, 

bagan, tabel, dan karya lain; mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada 

pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain (Cholisin 2005: 12) 

 Pada langkah ini diawali dengan siswa membuat indikator-indikator yang 

hendak diamati ataupun ditanyakan kepada pemandu. Yang kemudian instrument 

tersebut menjadi acuan ketika pelaksanaan studi lapangan. Siswa telah difasilitasi 

oleh guru dengan menyiapkan pemandu dari pihak LP Anak Kutoarjo, untuk 

memberikan materi terkait LP Anak Kutoarjo. Informasi yang dipaparkan dalam 

kegiatan tersebut meliputi: (1) latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan 

Anak (2) ragam permasalahan atau persoalan yang dialami oleh penghuni lembaga 

pemasyarakatan (3) tata Cara Pembinaan Anak Bermasalah (4) Suka dan duka, dan 

tantangan dalam pembinaan anak bermasalah (5) kondisi fisik LP Khusus Anak (6) 

profil/selayang pandang LP Anak Kutoarjo . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemandu 
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Gambar 8. Siswa
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Lembaga Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang. Kegiatan ini 

diselenggarakan terkait dengan pembelajaran Bab-2  Kelas-X, dan bermanfaat untuk 

memberikan pelajaran empirik kepada siswa tentang arti pentingnya kesadaran warga 

negara dalam menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, kepedulian sosial serta ketaatan 

pada hukum. 

Pada topik sistem hukum dan peradilan nasional, dimana siswa disana 

mempelajari tentang bagaimana polisi mengungkap kejahatan  anak-anak diajari cara 

kerja bagaimana sidik jari dapat mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap 

kejahatan.  

Langkah Pembelajaran Contextual Teaching Learning selama studi lapangan 

ke Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang sebagai berikut. 

Langkah yang pertama, yaitu untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa  sebelum 

melaksanakan kunjungan siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman lainya 

tentang apa yang mereka ketahui mengenai apa yang akan mereka pelajari saat studi 

lapangan ke Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. Mereka 

diminta untuk berdiskusi dengan temannya tentang Lembaga Laboratorium Forensik 

Polri dan kaitannya dengan arti pentingnya kesadaran warga negara dalam 

menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, kepedulian sosial serta ketaatan pada hukum 

Langkah yang kedua yaitu Menemukan (Inquiry) Pelaksanaan inkuiri dalam 

studi lapangan ini diawali dengan siswa membuat indikator-indikator yang hendak 

diamati ataupun ditanyakan kepada pemandu. Yang kemudian indikator-indikator 

tersebut menjadi acuan ketika melakukan pengamatan ke Lembaga Laboratorium 
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Forensik Polri Cabang Semarang pelaksanaan studi lapangan. Kemudian siswa di 

fasilitasi oleh guru dengan menghadirkan pemendu dari pihak Lembaga Laboratorium 

Forensik Polri Cabang Semarang untuk memberikan materi bagaimana polisi 

mengungkap kejahatan  anak-anak diajari cara kerja bagaimana sidik jari dapat 

mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap kejahatan. 

Langkah yang ketiga yaitu Siswa seusai mendengarkan ceramah dari pemandu 

Lembaga Laboratorium Forensik Polri diberi kesempatan untuk bertanya, pertanyaan 

dari siswa akan dijawab langsung oleh instruktur dari Lembaga Laboratorium 

Forensik Polri. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, siswa 

diharapkan juga dapat memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar  di 

masyarakat dapat bergaul dengan baik pada siapapun tanpa rasa kurang percaya diri, 

dan yang pasti dengan tanya jawab siswa mendapatkan wawasan yang luas tentang 

fungsi, Peran dan kegunaan Lembaga Laboratorium Forensik Polri. 

Langkah yang keempat yaitu masyarakat belajar, konsep masyarakat belajar 

menyarankan agar hasil pemebelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. 

Pelaksanaan studi lapangan di Laboratorium Forensik Polri siswa dibentuk dalam 

kelompok  yang kemudian mereka dapat mengamati permodelan yang telah ada. 

Selain masyarakat belajar kegiatan tersebut sekaligus juga merupakan langkah 

pembelajaran permodelan yaitu  Mereka dapat mengamati bagaimana cara kerja 

bagaimana sidik jari dapat mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap kejahatan 

yang dijelaskan oleh pemandu. 
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d. Penilaian Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan 

  Berdasarkan PP. Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  

pasal 1 menyatakan bahwa penilaian  adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi  untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil 

belajar siswa dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku 

secara nasional. 

  Hakikat penilaian dalam pendidikan adalah proses yang sistematik, 

mengumpulkan data dan atau informasi, menganalisis dan selanjutnya menarik 

kesimpulantentang tingkat pencapaian hasildan tingkat efektivitas serta efisiensi suatu 

program pendidikan 

  Agar penilaian terhadap pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik, 

maka guru hendaknya mengembangkan kemampuan menilai. Standar penilaian 

diorganisasikan ke dalam empat atribut penting, yaitu kegunaan, kelayakan, 

kesopanan dan ketelitian  

Penilaian praktik  belajar Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Berdasar wawancara dengan Pak Joko menjelaskan bahwa: “Untuk menilai 

siswa saya menggunakan beberapa cara yaitu penilaian langsung untuk keaktifan dan 

sikap kemudian ada juga penilaian produk.” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

Penilaian harus dilakukan menurut prosedur tertentu agar dapat menghasilkan 

data yang obyektif dan valid yang sesuai dengan yang diharapkan. Guru memiliki 

kemampuan untuk menilai, upaya yang dilakukan, meliputi perencanaan, respon 

anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan.  
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Pembuatan rancangan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa unsur, 

seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan materi pokok. Dengan 

meperhatikan keempat unsur tersebut ditambah lagi unsur sumber bahan dan  waktu, 

selanjutnya ditentukan bentuk penilaian yang akan digunakan. Bentuk penilaian 

direncanakan dan dituliskan di dalam format penilaian yang dibuat sebelum 

melaksanakan penilaian (Hamid, Moh Sholeh 2011: 21) 

Menurut pengamatan peneliti, guru telah merencanakan penilaian, penelian 

tersebut berada sebagai lampiran RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di dalam 

perencanaan sistem penilaian tersebut terdiri atas instrumen pertanyaan atau tugas 

serta instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian terlihat terdapat dua peniaian 

yaitu penilaiaan praktik dan penilaian produk. Penilaian praktik yag dimaksud yaitu 

penilaian ketika proses pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan yaitu ketika 

mendiskusikan masalah yang akan dikaji dalam penilaian tersebut aspek yang dinilai 

meliputi keaktifan dan sikap ketika mengikuti pembelajaran. Sedangkan penilaian 

selanjutnya yaitu penilaian produk. Untuk penilaian hasil portofolio meliputi 

beberapa aspek yang dinilai antara lain kelengkapan, kejelasan, informasi, ketepatan. 

Sedangkan untuk penilaian hasil studi lapangan yang berupa makalah aspek yang 

dinilai meliputi: kelengkapan, kejelasan, informasi dan refleksi. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Pak Joko. 

“Untuk penilaian sikap langsung saya kasih tanda plus aja, tapi kalau untuk 

kriteria penilaian produk portofolio saya sudah saya cantumkan dalam 

instrument penilaian tadi mbak bisa di lihat ada kejelasan, Informasi, Grafis, 

Ketepatan, koordinasi.  Jadi begini maksudnya yang pertama kejelasan, 

kejelasan yang  itu maksudnya kejelasan penggunaan kalimat, sehingga 
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maksud dan tujuan dapat di tangkap dengan baik oleh pembaca yang lain yang 

bukan dari unsur pembuat, kemudian yang kedua itu Informasi, kalau untuk  

informasi yang di nilai yaitu, apakah dalam mengerjakan mereka 

menggunakan/mencantumkan sumber-sumber yang akurat atau hanya 

pendapat mereka saja. Yang ketiga Grafis atau  keindahan tata letak dan 

penunjang lain yang memperindah tampilan menjadi poin dalam penilaian 

saya, semakin kreatif semakin indah semakin bagus pasti dapat menambah 

poin , kalau Ketepatan, ketepatan yang di maksud itu ketepatan  jawaban yang 

dikemukakan dengan tugas yang mereka dapatkan, namanya juga anak-anak 

saya juga memaklumi, kadang-kadang tugasnya apa jawabannya apa, ya 

kemampuan dan motifasinya kan beda-beda mbak itu juga jadi point dalam 

penilaian saya, kalau yang terakhir  koordinasi, koordinasi  yang di nilai yaitu 

apakah ada keterkaitan atau kesinambungan antar kelompok 1-4, itu kan 

saling berkaitan mbak kelompok satu mengkaji masalah, kelompok dua 

kebijakan alternatifnya, yang kelompok ketiga usulan kebijakan, trus 

kelompok empat rencana kerja, jadi kalau melenceng dari yang di bahas ya 

nilainya bisa kurang, tapi kalau untuk makalah cuma kelengkapan, kejelasan, 

informasi dan refleksi” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013). 

 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan  Praktik Belajar Kewarganegaraan 

  Berdasarkan hasil penelitian SMA Kesatrian 1  Terdapat beberapa hambatan 

yang ditemui dalam pelaksanaan praktk belajar kewarganegaraan. 

a. Waktu, waktu adalah faktor yang sangat penting guna mendukung terlaksananya 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, jam pelajaran PKn yang hanya 

2x45 menit setiap minggunya dirasa kurang untuk dapat melaksanakan 

pemebelajaran praktk belajar secara bersama-sama. Melihat untuk dapat 

memperoleh informasi yang akurat, siswa perlu mencari informasi-informasi dari 

pengamatan, narasumber atau sumber belajar lainnya. Hal tersebut sesuai dengan 

wawancara dengan Pak Toto yang menyatakan: 

“ Mungkin hanya kerusakan perangkat seperti komputer dan lainya, mereka 

kurang hati-hati dalam memakai, kalau untuk kunjungan studi lapangan ke 

luar sekolah saya rasa hanya masalah waktu, bagaimana dapat memilih waktu 

yang tepat Karena seperti kunjungan ke LP Anak Kutoarjo, laboratorium 
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forensik itu kan tidak cukup bila hanya menggunakan waktu 2 jam pelajaran 

saat pelajaran PKn” (Wawancara pada tanggal 24 april 2013) 

 

Namun di SMA Kesatrian hal tersebut dapat diatasi dengan cara menjadikan 

penugasan untuk siswa dapat mengamati lingkungan sekitarnya, sedangkan untuk 

yang bersifat studi lapangan dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

b. Kendala penyusunan RPP Silabus, guru masih menemui kendala dalam 

penyusunan RPP dan silabus untuk pelaksanaan pembelajaran studi lapangan 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning, hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Pak Joko ketika wawancara: 

“Kesulitannya saat membuat RPP dan silabus untuk pembelajaran yang 

sifatnya studi lapangan dan outdoor learning lainnya karena itu kan di luar 

jam pelajaran pelaksanaannya dan dikarenakan pembuatan RPP dan silabus 

biasanya guru adalah pada awal tahun ajaran sedangkan pelaksanaan studi 

lapangan pada awal tahun ajaran dan biasanya belum fix , baik akan 

dilaksanakan ataupun tempat yang akan dikunjungi, untuk itu biasanya guru 

membuat agenda yang bersifat pembelajaran di lingkungan sekolah, ketika 

nanti sudah fix maka tidak akan menjadi masalah ketika tetap menggunakan 

studi lapangan, serta di laksanakan di luar jam pelajaran PKn. “ 

 

  Upaya dalam mengatasi Kendala penyusunan RPP Silabus, dilakukan dengan 

cara guru belum memasukkan program tersebut dalam perencanaan pembelajaran 

seperti RPP dan silabus, pelaksanaannya hanya menyesuaikan dengan keadaan hal 

tersebut sesuai dengan wawancara dengan Pak Joko yang menyatakan:  

“Biasanya tidak saya cantumkan dalam perangkat pembelajaran karena 

merupakan program bersama guru PKn, dan melihat kendala-kendala yang 

saya sebutkan tadi, jadi ya pelaksanaannya menyesuaikan saja, RPP dan 

silabus kan tidak harus dilaksanakan secara kaku, bisa diinovasikan agar 

tercipta pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan semua aspek 

terpenuhi hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai”. 
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c. Karakter siswa yang beraneka ragam, setiap siswa memiliki kemampuan dan 

karakter yang berbeda-beda. Tidak semua siswa memiliki kemampuan baik 

pengetahuan ataupun keberanian yang baik. Motivasi belajar tiap siswa pun tidak 

sama. Berdasar wawancara dan observasi masih terlihat beberapa siswa yang 

kurang bersemangat dalam mengikut pembelajaran, ia cenderung tidak peduli dan 

pasif. upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan poin bagi siswa yang 

aktif, pemberian point ini juga sekaligus memberikan penilaian sikap.  

  Begitu pula dalam penilaiannya, berikut ini pendapat Pak Joko yang 

menyatakan: “Untuk perencanaan serta pelaksanaan penilaian saya rasa tidak ada 

kendala, hanya saja kendalanya pada siswa itu sendiri, yaitu ada beberapa siswa yang 

ndablek (siswa yang bandel) sehingga hanya nggandul (tidak ikut mengerjakan) 

kelompoknya” 

  Untuk mengatasi Karakter siswa yang beraneka ragam upaya yang dilakukan 

yaitu dengan cara memberikan poin bagi siswa yang aktif, pemberian point ini juga 

sekaligus memberikan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian yang 

dipergunakan untuk menilai perilaku siswa. Sikap berangkat dari perasaan (suka atau 

tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon 

sesuatu/obyek. (Sigalingging 2010: 68). Dengan penilaian tersebut guru dapat  

melakukan penilaian  terhadap sikap dan keaktifan siswa sehingga terlihat siapa yang 

benar-benar memahami masalah tersebut dan aktif dalam mengikuti pembelajaran 

praktik belajar Kewarganegaraan. 
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B. Pembahasan  

1. Praktik Belajar Kewarganegaraan Mengembangkan Pengetahuan 

Kewarganegaraan, Keterampilan Kewarganegaraan dan Watak 

Kewarganegaraan 

 SMA Kesatrian mengembangkan praktik belajar Kewarganegaraan  melalui 

dua cara, yaitu melalui kajian kebijakan publik dengan model pembelajaran Praktik 

Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dan studi lapangan dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning. Yang pertama dengan model 

pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia, dengan 

mengangkat topik yang telah umum dilaksanakan tersebut yaitu tema kebijakan 

publik. Untuk tema kebijakan publik dilaksanakan pada kelas X semester genap 

tepatnya yaitu pada pembelajaran bab VI menganalisis sistem politik Indonesia. 

Selanjutnya pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 

Semarang yang kedua yaitu dilaksanakan dengan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning, dengan cara  studi lapangan sehingga tidak terikat oleh topik 

kebijakan publik seperti pada penjelasan yang pertama. Studi lapangan yang telah di 

laksanakan yaitu Studi Lapangan ke Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang 

Semarang dan Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di 

Kutoarjo Jawa Tengah. Dalam pembelajaran bab 3, menampilkan peran serta dalam 

upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). 

Bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan 

keberadaan lembaga khusus yang menangani anak-anak penyandang masalah sosial 
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yang terkait dengan perbuatan tindak pidana, guru PKn memtuskan untuk melakukan 

studi lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di Kutoarjo Jawa 

Tengah. Sedangkan untuk memberikan pelajaran empirik kepada siswa tentang arti 

pentingnya kesadaran warga negara dalam menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, 

kepedulian sosial serta ketaatan pada hukum SMA Kesatrian 1 melaksanakan Studi 

Lapangan ke Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. 

 Berdasarkan penelitian, pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan baik 

dengan model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia maupun model pembelajaran Contextual Teaching Learning tidak hanya 

menekankan pada unsur pengetahuan Kewarganegaraan saja tapi juga kecakapan dan 

watak Kewarganegaraan.  

 Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge) berkaitan dengan 

kandungan apa yang seharusnaya diketahui oleh warganegara. Berdasar penelitian 

cara yang dilakukan untuk  mengembangkan  pengetahuan Kewarganegaraan (civic 

knowledge) kepada siswa guru menggunakan cara yang variatif yaitu selain ceramah 

juga mengajak siswa mempelajari suatu konsep dengan cara menggali dan 

menemukan informasi pengetahuan Kewarganegaraan. Pembelajaran tersebut 

dilakukan  baik di dalam kelas ataupun di luar sekolah untuk mempelajari apa yang 

terjadi sebenarnya di lingkungan masyarakat. Praktik belajar yang dilakukan di ruang 

kelas seperti mengkaji kebijakan publik sedangkan yang di luar kelas seperti 

pelaksanaan studi lapangan ke Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang 
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Semarang dan Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di 

Kutoarjo Jawa Tengah. 

 Civic skill  (keterampilan Kewarganegaraan) merupakan keterampilan yang 

dikembangkan dari pengetahuan Kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh 

menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi 

masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup 

intelectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan 

partisipasi). SMA Kesatrian melalui pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan 

telah menanamkan keterampilan Kewarganegaraan melalui praktik belajar 

Kewarganegaraan. 

 Untuk Intelectual skills (keterampilan intelektual) diajarkan kepada siswa 

dengan berfikir kritis, rasional dan kreatif dalam mengkaji masalah kebijakan publik 

melalui model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa 

Indonesia. Dalam pembelajaran tersebut siswa diminta untuk mengidentivikasi, 

menganalisis dan mengevaluasi masalah, mencari solusi, menyusun rencana kerja, 

mendeskripsikan hasil kerja kelompok, menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka 

mengambil keputusan tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendorong 

siswa untuk berfikir kritis, rasional dan kreatif sehingga siswa memiliki keterampilan 

intelektual Intelectual skills. Sedangkan dalam studi lapangan melalui model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning keterampilan intelektual (Intelectual 

skills) dikembangkan melalui berfikir kritis saat mendengarkan materi dari pemandu 

studi lapangan. Seusai mendengarkan siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 
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Dengan bertanya maka siswa kritis saat mendengarkan paparan materi dan  siswa 

mendapatkan keterampilan intelektual melalui kegiatan tersebut. 

 Untuk  Participation skills (keterampilan partisipasi) melalui model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning, siswa diajak untuk melihat dan 

mendapatkan informasi dari lembega-lembaga Negara. Participation skills 

(keterampilan partisipasi)  telah dilaksanakan SMA Kesatrian yaitu melihat dan 

mendapatkan informasi dari Lembaga Forensik Polri dan Lembaga Pemasyarakatan 

Anak Kutoarjo. Sedangkan Participation skills melalui model pembelajaran Praktik 

Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dikembangkan mealui kegiatan 

partisipasi setiap siswa pada setiap tahap-tahap pembelajaran.  Partisipasi  siswa saat 

mengidentivikasi, menganalisis dan mengevaluasi masalah, mencari solusi, 

menyusun rencana kerja, mendeskripsikan hasil kerja kelompok dapat 

mengembangkan keterampilan partisipasi. 

 Keterampilan yang sangat tampak pada pelaksanaan praktik belajar 

Kewarganegaraan yaitu keterampilan bekerjasama. Hal tersebut dikarenakan dalam 

pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan dilaksanakan secara berkelompok baik 

kelompok kecil yang hanya terdiri dari 8-9 orang tiap kelompok ataupun kelompok 

besar yang berupa penugasan portofolio kelas seperti saat penugasaan portofolio saat 

analisis kebijakan publik. Keterampilan untuk bekerjasama dan berhubungan tersebut 

sangat penting untuk dimiliki setiap siswa, karena keterampilan bekerjasama dan 

berhubungan ini adalah keterampilan yang diperlukan di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Melalui belajar kelompok dapat membantu belajar siswa, 
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menanamkan sikap tolong menolong  dalam beberapa perilaku sosial, menghargai 

pendapat orang lain, mendorong berpartisipasi, dan mendorong untuk berkomunikasi 

dengan sesame kelompok. Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada 

kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik individual maupun secara 

kelompok. Hal tersebut memberikan dorongan kepada peserta didik agar bekerja 

sama selama berlangsungnya proses pembelajaran (Supriatna dalam Isjoni 2012: 45). 

 Civic dispositions (watak Kewarganegaraan) merupakan sifat–sifat yang harus 

dimiliki setiap Warga Negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, 

berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan 

kepentingan umum. Yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang 

penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter 

privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat 

dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter pubik juga tidak 

kalah penting. Kepedulian sebagai warga Negara, kesopanan, mengindahkan aturan 

main, berfikir kritis dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi 

merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Watak 

Kewarganegaraan diajarkan di SMA Kesatrian melalu pembiasaan sehari-hari salah 

satunya ketika pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan. Ketika mencari 

informasi dan mengamati (observasi) mereka ditanamkan karakter mandiri, kerja 

keras, disiplin dan cinta ilmu. Saat berdiskusi dan memecahkan masalah mereka di 

tanamkan karakter demokratis, berfikir kritis, kreatif dan inovatif dan toleransi. Saat 

bertanya, mempresentasikan dan memberikan tanggapan mereka ditanamkan karakter 
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percaya diri, kejujuran dan toleransi menanamkan nilai-nilai karakter seperti: karakter 

kemandirian, kerja keras, kedisiplinan, keingintahuan, dan cinta ilmu. 

Hasil penelitian menunjukan tujuan sekolah dalam melaksanakan praktik 

belajar Kewarganegaraan berkesinambungan dengan misi nasional serta misi 

pendidikan kewarganegaraan yaitu pelaksanaan praktk belajar Kewarganegaraan 

yang dilaksanakan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti 

demokratis, tanggung jawab, kesadaran warga negara dalam menjunjung tinggi sikap 

Nasionalisme, kepedulian sosial, ketaatan pada hukum, perlindungan Hak Asasi 

manusia, yang tujuan akhirnya adalah sesuai dengan tujuan nasional dan tujuan 

pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan potensi anak didik untuk 

menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Pelaksanaan praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 Semarang 

diharapkan dapat memberikan efek yang positif, sehingga dapat bergaul, 

berkomunikasi dengan baik serta bermanfaat bagi lingkungan, nusa dan bangsa. Serta 

dapat menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan 

misi yang diharapkan pendidikan nasional serta pendidikan kewarganegaraan. 

2. Praktik Belajar Kewarganegaraan Menjadikan  Siswa Aktif dan Antusias 

 Pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan membuat siswa menjadi aktif 

dan antusias. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan berpusat kepada siswa , sedangkan guru hanya sebatas sebagai: 

fasilitator; mediator; director-motivator dan evaluator. Yang pertama dalam 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan guru berperan sebagai fasilitator. 
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Sebagai fasilitator guru bertugas menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan melalui pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kemudian guru juga 

bertugas menyediakan sumber dan peralatan seperti ketika Pak Joko meminta siswa 

mengambil Koran di Perpustakaan dan juga ketika guru telah menyiapkan tempat 

studi lapangan lengkap dengan pemandu dan transportasi menuju tempat studi 

lapangan. Serta yang terakhir sebagai fasilitator guru bertugas menjelaskan tujuan 

pembelajaran, mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri serta 

menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sehingga aktifitas siswa lebih dominan. Seperti 

saat guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan nasehat serta motivasi bagi siswa.  

 Yang kedua guru berperan sebagai mediator, guru berperan sebagai 

penghubung dalam menjembatani mengaitkan materi pembelajaran yang sedang 

dibahas. Yaitu antara teori yang telah dipelajari dengan permasalahan nyata yang 

ditemukan di lapangan. Baik pada saat studi lapangan ataupun saat analisis kebijakan 

publik. 

 Yang ketiga guru berperan sebagai director-motivator, guru berperan dalam 

membimbing serta mengarahkan jalannya pembelajaran. Guru memantau dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung.  

 Pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedangkan guru sebatas hanya 

berperan sebagai fasilitator; mediator; director-motivator dan evaluator tersebut 

membuat siswa menjadi aktif dan antusias dalam pembelajaran, bukan hanya 

mendengarkan guru berceramah. Selain itu pembelajaran praktik belajar menuntut 
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siswa bekerjasama untuk bisa sampai kepada pengalaman belajar yang optimal, baik 

pengalaman individu maupun pengalaman kelompok melalui Constructivism yaitu 

dengan membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang ada. Dalam proses ini siswa akan menyesuaikan 

pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang ada untuk membina 

pengetahuan baru. Pada tahap pembelajaran Constructivism ini menjadikan siswa 

menjadi aktif dan antusias karena penekanan lebih diberikan kepada siswa dari pada 

kepada guru. Hal tersebut dikarenakan siswalah yang berinteraksi dengan bahan dan 

peristiwa serta memperoleh kefahaman terhadap bahan dan peristiwa tersebut. 

(Sushkin dalam Isjoni 2012:32) 

 Selain mengkonstruksi pengetahuan sendiri, dalam pelaksanaan praktik 

belajar Kewarganegaraan siswa didorong untuk dapat menemukan (Inquiry) 

informasi-informasi baru sendiri, siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya 

(Questioning), serta mengemukakan pendapat dan belajar berkompromi dengan 

temannya. Melalui kegiatan-kegiatan partisipasif tersebut siswa menjadi lebih aktif 

dan antusias mengikuti pembelajaran. 

3. Praktik Belajar Kewarganegaraan Membuat Pembelajaran Menjadi 

Bermakna 

 David Ausubel (dalam Isjoni 2012: 35) menjelaskan bahan pelajaran yang 

dipelajari haruslah “bermakna” (meaning full). Pembelajaran bermakna merupakan 

suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, 
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dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa.  Artinya bahan 

pelajaran harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur 

kognitif yang dimiliki pelajar Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan 

konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut 

benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

 Praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 Semarang dilaksanakan 

dengan mengkaitkan antara teori dan kenyataan yang ada, melalui analisis kebijakan 

publik dan studi lapangan. Dengan analisis kebijakan publik siswa dapat mengkaitkan 

teori-teori  dengan kenyataan kebijakan publik di Indonesia, sehingga siswa bisa 

memperoleh pengetahuan baru serta dapat memberikan saran bagi pemerintah untuk 

menjadi lebih baik. Sedangkan untuk pelaksanaan studi lapangan menjadikan 

pembelajaran tersebut “bermakna” karena dengan mengamati dan mengunjungi 

tempat-tempat pada institusi pemerintah maka siswa dapat melihat langsung apa yang 

hendak dipelajarai serta dapat mengaitkan antara teori yang telah didapat dengan 

kenyataannya di kehidupan nyata. Dengan mengkaitkan teori dengan kenyataan yang 

ada membuat pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 

Semarang menjadi “bermakna”.     
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. SMA Kesatrian 1 Semarang  mengembangkan praktik belajar Kewarganegaraan  

melalui dua cara, yaitu melalui kajian kebijakan publik dengan model 

pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia dan studi 

lapangan dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning. 

Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan tersebut dapat  mengembangkan 

pengetahuan Kewarganegaraan, keterampilan Kewarganegaraan dan watak 

Kewarganegaraan. Selain itu Praktik Belajar Kewarganegaraan di SMA Kesatrian 

1 Semarang menjadikan  siswa aktif, antusias, serta membuat pembelajaran 

menjadi bermakna. Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru membuat 

perencanaan terlebih dahulu dengan membuat perangkat pembelajaran meliputi 

RPP, Silabus dan perencanaan lainnya. Penilaian yang dilakukan guru meliputi 2 

hal yaitu penilaian produk dan penilaian sikap. 

2. Hambatan yang di temui saat pelaksanaan pembelajaran yaitu: waktu (jam 

pelajaran) PKn yang terbatas; Guru masih menemui kendala dalam penyusunan 

RPP dan silabus untuk pelaksanaan pembelajaran studi lapangan dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning; Karakter siswa yang beraneka 

ragam yaitu kemampuan dan motivasi siswa yang berbeda-beda. 
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B. Saran 

1. Bagi Guru 

 Agar lebih meningkatkan lagi management kelas baik dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan maupun evaluasi.  Dalam hal perencanaan studi lapangan diharapkan 

guru dapat merencanakan studi lapangan ke dalam program tahunan atau semesteran. 

Guru diharapkan juga dapat memasukkan studi lapangan dalam perencanaan 

pembelajaran seperti RPP dan silabus, sehingga pelaksanaan pra kegiatan seperti 

membuat instrument kegiatan dan paska kegiatan berupa pemaparan hasil kegiatan 

serta refleksi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan terencana. Dalam hal 

pelaksanaan, untuk mengatasi siswa yang pasif maka diharapkan guru tidak hanya 

memberikan tugas kelompok namun dapat juga memberikan tugas individu kepada 

siswa sehingga siswa memiliki tanggung jawab pribadi dan tidak ada siswa yang 

pasif dalam pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

 Sekolah diharapkan dapat  mendorong guru-guru untuk tertib dalam hal 

membuat perencanaan pembelajaran, memanagement pelaksanaan pembelajaran dan  

melakukan evaluasi pembelajaran. 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktek, Edisis 

 Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta 

 

Budimansyah, Dasim. 2010. Model Pembelajaran Berbasis Project Citizen Untuk 

 Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 Makalah disajikan dalam seminar pendidikan di Universitas Negeri 

 Semarang, Semarang, 14 Juni 2010. 

 

----------. 2009. Inovasi Pembelajaran Project Citizen. Bandung: Program Studi PKn 

 Sekolah Pascasarjana UPI.  

 

Cholisin. 2011. Pengembangan Karakter dalam Materi Pembelajaran PKn. Makalah 

 disampaikan pada kegiatan MGMP PKn SMP Kota Yogyakarta, 18 Januari 

 2011. 

 

---------. 2005.  Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan 

 (Civic Education) dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis 

 Kompetensi. Makalah disampaikan pada Training of Trainers (ToT) Nasional 

 Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang  diselenggarakan

 oleh  Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Dirjen 

 Dikdasmen Depdiknas di Asrama Haji Surabaya tanggal 3–17 Mei  2005 

 (Tahap I) dan tanggal 6–20 Mei (Tahap II).   

 

Darsono, Max. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswanzain . 2002. Strategi Belajar  Mengajar. 

Jakarta:PT.Rineka Cipta 

 

Fajar, Arnie. 2009. Portofolio. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

 

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara 

 

----------. 2002. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan  Pendekatan Sistem. 

 Jakarta: PT Bumi Aksara 

 

Hamid, Moh Sholeh. 2011. Standar Mutu Penilaian dalam Kelas. Jogjakarta: DIVA 

 Press 

 

Isjoni. 2012. Cooperative Learning. Bandung: Penerbit Alfabeta 

 



111 

 

 

 

Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Tjejep 

  Rohendi Rohidi (penerjemah). Jakarta. UI Press. 

 

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. 

 Jogjakarta: Diva Press 

 

Sigalingging, Hamonangan. Pengembangan Assesmen Pembelajaran PKn di Sekolah.

  Semarang: FIS UNNES 

 

Sugandi, Achmad. 2004. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT MKK Unnes Press. 

 

----------. 2006. Teori Pembelajaran. Semarang : UPT MKK Unnes Press 

 

Suryosubroto, B. 2002. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan 

 dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). 

 Bandung: Widya Aksara Press 

 

Wahidin, Samsul. 2010. Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Jogjakarta: 

 Pustaka  Pelajar 

 

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan dan  Aplikasinya. 

 Jakarta: Rineka Cipta 



112 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 

SEMARANG 

NO FOKUS TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN OBSERVASI 

1 Pelaksanaan praktik 

belajar kewarganegaraan 

pada mata pelajaran PKn 

di SMA Kesatrian 1 

Semarang 

Untuk mengetahui 

pelaksanaan praktik 

belajar 

kewarganegaraan 

pada mata pelajaran 

PKn di SMA 

Kesatrian 1 Semarang 

• Perencanaan Mengamati kegiatan apa yang dilakukan guru 

dalam melakukan perencanaan, sebelum 

melakukan pembelajaran: 

• Mengamati apakah guru menyiapkan 

silabus,kemudian mengamati silabus 

buatan guru 

• Mengamati apakah guru menyiapkan RPP, 

kemudian mengamati RPP buatan guru 

• Mengamati apakah guru menyiapkan 

media pembelajaran 

• Apakah guru menyiapkan alat atau sarana 

lain yang diperlukan dalam pembelajaran 

praktik belajar kewarganegaraan 

   • Pelaksanaan  Mengamati pelaksanaan pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan: 

• Mengamati apakah guru melakukan 

apersepsi sebelum melakukan 

pembelajaran 
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• Mengamati apa yang disampaikan guru 

ketika apersepsi 

• Mengamati langkah-langkah 

pembelajaran  yang digunakan guru 

dalam praktik belajar kewarganegaraan    

� Mengamati proses identivikasi 

masalah 

� Mengamati proses pelaksanaan 

pemilihan masalah 

� Mengamati proses pelaksanaan 

pengumpulan informasi, bagaimana 

siswa memperoleh sumber-sumber 

informasi 

� Mengamati proses pelaksanaan 

pengembangan suatu portofolio kelas 

� Mengamati proses pelaksanaan 

Penyajian portofolio  

� Mengamati proses pelaksanaan 

refleksi pengalaman belajar 

• Mengamati apakah guru menghubungkan 

pemecahan masalah dengan materi 

pelajaran yang ada. 
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• Mengamati sikap atau antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan 

• Mengamati media atau sumber yang di 

gunakan guru 

• Mengamati apakah guru memberikan 

tugas untuk memperdalam materi 

• Mengamati apakah guru telah 

mengembengkan civic knowledge 

(pengetahuan kewarganegaraan) dalam 

pembelajaran PKn  

• Mengamati bagaimana guru 

mengembengkan civic knowledge 

(pengetahuan kewarganegaraan) dalam 

pembelajaran PKn 

• Mengamati apakah guru telah 

mengembengkan civic skill  (kecakapan 

kewarganegaraan) dalam pembelajaran 

PKn 

• Mengamati bagaimana guru 

mengembengkan civic skill  (kecakapan 

kewarganegaraan) dalam pembelajaran 
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PKn 

• Mengamati apakah guru telah 

mengembengkan civic dispositions 

(watak kewarganegaraan) dalam 

pembelajaran PKn 

• Mengamati bagaimana guru 

mengembengkan civic dispositions 

(watak kewarganegaraan) dalam 

pembelajaran PKn 

• Mengamati apakah guru mengisi jurnal 

sebagai laporan telah melakukan tugas 

mengajar 

   • Penilaian  • Mengamati instrument-instrumen yang 

disiapkan guru sebelum melakukan 

penilaian  

• Mengamati aspek-aspek yang digunakan 

guru  dalam melakukan penilaiaan  

• Mengamati bagaimana guru memberikan 

tugas secara individu/ kelompok 

• Mengamati apakah guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas-tugas yang telah 

diberikan 
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• Mengamati respon siswa ketika diberi 

tugas 

• Mengamati kesulitan-kesulitan yang 

ditemui guru dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran 

• Mengamati upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala tersebut 

2 hambatan dalam 

pelaksanaan praktik 

kewarganegaraan di SMA 

Kesatrian 1 Semarang. 

Untuk mengetahui 

hambatan dalam 

pelaksanaan praktik 

kewarganegaraan di 

SMA Kesatrian 1 

Semarang 

Hambatan 

perencanaan 

• Mengamati hambatan-hambatan yang di 

temui pada saat melakukan perencanaan 

dengan menggunakan model 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan 

•  Mengamati upaya-upaya yang di 

lakukan untuk mengatasi hambatan 

perencanaan  

   Hambatan 

pelaksanaan 

• Mengamati hambatan-hambatan yang di 

temui pada saat pelaksanaan 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan 

• Mengamati upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan pelaksanaan 

pembelajaran praktik belajar 
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kewarganegaraan 

   Hambatan penilaian • Mengamati hambatan-hambatan yang 

ditemui pada saat melakukan penilaian 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan 

• Mengamati upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan penilaian 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan 

   Hambatan lainnya • Mengamati hambatan-hambatan lainnya 

yang ditemui ketika menggunakan 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan 

• Mengamati upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan 

yang ada 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN DALAM 

PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG 

RANCANGAN INSTRUMEN DOKUMENTASI 

NO FOKUS TUJUAN  INDIKATOR BENTUK 

DOKUMENTASI 

1 Pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

pada mata 

pelajaran PKn di 

SMA Kesatrian 1 

Semarang. 

Untuk 

mengetahui 

pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

pada mata 

pelajaran PKn di 

SMA Kesatrian 1 

Semarang 

Perencanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

Mengamati 

dokumen 

perangkat 

pembelajaran yang 

disiapkan guru 

sebelum 

melaksanakan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

   Pelaksanaan 

prakitk belajar 

kewarganegaraan  

Mengamati 

dokumentasi-

dokumentasi 

pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

yang telah 

dilaksanakan 

sebelumnya 

   Penilaian  Mengamati 

dokumen 

perangkat 

pembelajaran yang 

disiapkan guru 

sebelum 

melakukan 

penilaian praktik 

belajar 

kewarganegaraan 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 

SEMARANG 

NO FOKUS TUJUAN INDIKATOR PERTANYAAN SUBYEK 

1 Pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegar

aan pada mata 

pelajaran PKn 

di SMA 

Kesatrian 1 

Semarang. 

Untuk 

mengetahui 

pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraan 

pada mata 

pelajaran PKn di 

SMA Kesatrian 1 

Semarang 

a. Latar belakang 

pelaksanaan 

praktik belajar 

kewarganegaraa

n pada mata 

pelajaran PKn di 

SMA Kesatrian 

1 Semarang 

 

 

1. Bagaimana pendapat bapak 

tentang model pembelajaran 

praktik belajar 

kewarganegaraan? 

2. Sejak kapan sekolah ini 

menerapkan model 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan? 

3. Apakah semua guru PKn di 

sini telah menerapkan model 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan? 

4. Apakah menurut bapak 

model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan 

lebih efektif dari model 

pembelajaran yang lain? 

5. Media-media penunjang 

apakah yang telah tersedia di 

SMA Kesatrian? 

6. Apakah media-media yang 

ada di SMA Kesatrian telah 

menunjang kegiatan 

Kepala 

Sekolah 
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pembelajaran? 

 7. Apa yang anda ketahui 

tentang praktik belajar 

kewarganegaraan? 

8. Mengapa anda menggunakan 

model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan? 

9. Apa tujuan atau harapan 

yang hendak dicapai dengan 

menggunakan  model praktik 

belajar kewarganegaraan ini? 

 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

   b. Perencanaan  1. Apakah guru membuat 

perencanaan pembelajaran 

dan meminta persetujuan 

bapak sebelum 

melaksanakan tugas 

mengajar? 

 

Kepala 

sekolah 
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 2. Apakahanda menganalisis 

kemampuan peserta didik 

sebelum menentukan model 

pembelajaran? 

3. Apa tujuan atau harapan 

yang hendak dicapai dengan 

menggunakan  model 

praktik belajar 

kewarganegaraan ini? 

4. Sebelum mengajar apakah 

anda membuat perangkat 

perencanaan pembelajaran? 

5. Setelah anda membuat 

perangkat perencanaan 

pembelajaran, apakah anda 

meminta persetujuan kepala 

sekolah terlebih dahulu 

sebelum menggunakannya 

dalam KBM? 

Guru 
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6. Selain perangkat 

perencanaan pembelajaran 

adakah hal-hal lain yang 

anda siapkan sebelum 

mengajar? 

   c. Pelaksanaan  1. Apakah bapak juga 

memonitoring pelaksanaan 

pembelajaran? 

2. Apakah guru membuat 

jurnal mengajar sebagai 

laporan telah melaksanakan 

KBM? 

Kepala 

sekolah 

    3. Apakah dengan model 

pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan 

siswa lebih memahami 

materi pelajaran? 

4. Apakah keunggulan 

Guru 
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menggunakan model 

pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan? 

5. Apakah dalam 

menggunakan model 

pembelajaran ini, anda 

hanya menganalisis masalah 

dan mencari alternatif 

kebijakan atau anda 

menghubungkan dengan 

materi pelajaran yang ada?  

6. Langkah-langkah apa 

sajakah yang anda lakukan 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan? 

7. Media atau sumber apa 
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yang sering anda gunakan 

dalam pembelajaran 

tersebut? 

8. Apakah dengan model 

pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan 

siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran? 

9. Kapan anda harus 

memberikan tugas kepada 

siswa untuk memperdalam 

materi? 

    1. Apakah anda pernah disuruh 

mencari suatu permasalahan 

dan diminta 

mendiskusikannya di kelas? 

2. Apakah masalah tersebut 

merupakan masalah yang 

dianggap penting oleh 

siswa 
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kalian dan orang lain di 

masyarakat? Mengapa? 

3. Dengan cara apa kalian 

memilih masalah tersebut? 

4. Bagaimana kalian 

memperoleh sumber-sumber 

informasi tentang masalah 

tersebut? 

5. Apa yang anda lakukan 

untuk menambah sumber 

bahan pembelajaran PKn? 

6. Apakah anda senang dengan 

model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan? 

7. Apakah anda sering 

bertanya, berpendapat, dan 

aktif dalam mengikuti 

pembelajaran PKn? 

8. Hal apa yang mendorong 
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aktif atau tidaknya  anda 

dalam suatu pembelajaran? 

   d. Penilaan 1. Persiapan apa yang anda 

lakukan sebelum melakukan 

penilaian? 

2. Instrument-instrumen apa 

yang anda siapkan untuk 

melakukan penilaian? 

3. Bagaimana pelasanaan 

penilaian yang anda 

gunakan? 

4. Apakah yang menjadi 

kriteria dalam penilaian? 

5. Apakah anda melakukan 

penilaian berdasar proses 

dan hasil? 

6. Berdasarkan apa anda 

menetapkan standar 

ketuntasan belajar minimum 
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(SKBM)? 

7. Upaya apa yang anda 

lakukan terhadap siswa yang 

belum mencapai SKBM? 

8. Dalam bentuk apa sajakah 

laporan hasil kegiatan siswa 

di sekolah disampaikan 

kepada orang tua? 

    9. Apakah anda mengerjakan 

tugas-tugas tersebut secara 

individu atau kelompok?  

10. Dengan model penilaian 

tersebut apakah memicu 

semangat belajar anda? 

11. Bagaimana kesan anda 

dengan model penilaian 

tersebut?  

 

 

Siswa 

2. hambatan 

dalam 

 a. Hambatan 

perencanaan 

1. Apakah guru menemui Guru 
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pelaksanaan 

praktik 

kewarganegar

aan di SMA 

Kesatrian 1 

Semarang. 

kesulitan dalam 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran? 

2. Kesulitan apa yang anda 

temui dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran? 

3. Upaya apa yang anda 

lakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut 

 

   b. Hambatan 

pelaksanaan 

1. Apakah guru mengalami 

kesulitan dalam 

menggunakan model 

pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan? 

2. Apakah hambatan-hambatan 

yang ditemui dengan 

menggunakan model 

pembelajaran praktik belajar 

Guru dan 

kepala sekolah 
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kewarganegaraan? 

3. Upaya-upaya apa yang di 

lakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut? 

   c. Hambatan 

penilaian 

1. Hambatan apa saja yang 

anda temui dalam 

pelaksanaan penilaian 

pada model pembelajaran 

praktik belajar 

kewarganegaraan? 

2. Upaya apa yang anda 

lakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut? 

Guru 

 

  

 



PELAKSANAAN PRA

PEMBELAJARA

Observasi penelit

tanggal 23 April 2013 d

terima salah satu staf  

menemui wakil kepala s

untuk meminta persetuju

kurikulum menerima den

guru PKn yaitu  Bapak

pelaksanaan praktik bela

Setelah menemui bapak 

Joko selaku pengampu 

kewarganegaraan di SMA

dengan senang hati dan m

praktik belajar kewargan

pembending juga dapat d

kebetulan  pak joko  akan

dengan praktik belajar kew

 

 

 

 

(Sumbe

Gambar 1. Gedung
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LAPORAN OBSERVASI 

 PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN D

JARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG

 

penelitian di SMA Kesatrian 1 Semarang dilakuk

013 dengan mengajukan surat ijin penelitian di TU

staf  TU. Kemudian  staf  TU mengarahkan  sa

pala sekolah bidang kurikulum Bapak Tri Tjandra 

rsetujuan. Bapak Tri Tjandra selaku kepala sekola

a dengan senang hati dan mengarahkan saya untuk 

Bapak Endah Soelistio S.Pd, beliau merupakan ko

k belajar kewarganegaraan di SMA Kesatrian 1 S

apak Endah Soelistio saya diarahkan  untuk menem

ampu kelas X, karena peserta pelaksanaan praktik

i SMA Kesatrian 1 adalah kelas X. Bapak Joko m

 dan mempersilahkan saya untuk dapat melihat pem

arganegaraan yang pada esok hari di kelas X.1 d

apat di lanjutkan ke kelas X.6 , Pada kesempetan 

o  akan mempelajari bab 3 tentang sistem politik di I

jar kewarganegaraan kajian kebijakan kebijakan publi

 

 

 

 

umber: Dokumentasi Pribadi, 23 April 2013) 

edung SMA Kesatrian 1  Semarang dari depan gerban

AN DALAM 

RANG 

ilakukan pada 

 di TU dan di 

n  saya untuk 

andra M, S.Pd. 

sekolah bidang 

untuk menemui 

an koordinator 

n 1 Semarang. 

enemui bapak 

praktik belajar 

Joko menerima 

t pembelajaran 

X.1 dan untuk 

petan  tersebut 

tik di Indonesia 

 publik.  

 gerbang 
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SMA Kesatrian 1 Semarang merupakan sekolah menengah atas swasta 

yang terakreditasi A. Sekolah ini terletak di jalan Pamularsih 116 Gisikdrono, 

Semarang Barat. Bangunan sekolah berdiri megah di atas tanah seluas 3.434 m. 

dengan status hak milik yang dipegang oleh Yayasan Kesatrian. Letak SMA 

Kesatrian sangat strategis karena dekat dengan jalur pantura Semarang-Jakarta 

dan Bandara Achmad Yani. SMA Kesatrian 1 Semarang terletak di sisi jalan 

utama yang padat yaitu Jalan  Pamularsih. Letak yang langsung berhubungan 

dengan jalan utama menjadikan SMA Kesatrian 1 Semarang mudah dijangkau 

oleh siswa dan pihak yang berkepentingan dengan sekolah. 

SMA Kesatrian 1 Semarang sangat mudah dihubungi melalui nomer 

telepon: (024) 7601201  atau melalui nomer (024) 7606150,  dapat juga melalui 

faximile 024-7614260, dan email: sma_kesatrian_1_semarang@yahoo.co.id, 

ataupun melalui website www.smakesatrian1.org 

h. Visi Misi Sekolah 

SMA Kesatrian 1 Semarang menetapkan visi sekolah “Utama dalam 

Iman dan Prestasi, Berlandaskan Kedisiplinan dan Kekeluargaan”. Dengan 

visi ini semua warga sekolah diharapkan memiliki arah ke depan jelas dan 

memiliki motivasi yang kuat dalam rangka mendukung tercapainya visi tersebut 

melalui misi yang jelas,  Misi SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu:  

1) Unggul dalam kedisiplinan 

2) Unggul dalam aktifitas keagaman 

3) Unggul dalam olah raga 

4) Unggul dalam perolehan NUM (Nilai Ulangan Umum) 

5) Unggul dalam perolehan NUAN (Nilai Ulangan Akhir Nasional) 

6) Unggul dalam persaingan SPMB (Seleksi Peneriman Murid Baru) 

7) Unggul dalam lomba kesenian 

8) Unggul dalam lomba keterampilan berbahasa. 

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas kemudian 

diwujudkan dalam tata tertib sekolah. Tata tertib itu kemudian pedoman dan 

landasan bagi seluruh warga sekolah dalam menjalankan peran masing-masing 

komponen, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan SMA 
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Kesatrian 1 Semarang. Tata tertib SMA Kesatrian terdiri dari 14 bab dan 17 pasal, 

yang memuat  tentang ketentuan umum, ikrar siswa, buku tata tertib siswa, 

seragam sekolah, kehadiran di sekolah, proses belajar mengajar, upacara bendera, 

pelanggaran norma-norma, pelanggran berat, kesopanan berkendaraan, 

penanganan pelanggaran, penerapan sanksi, kompensasi, ketentuan penutup. 

i. Profil Guru, Siswa dan Karyawan 

Jumlah guru SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu 99 guru mata pelajaran, 

baik yang sudah berstatus guru tetap dan guru tidak tetap. 79 orang guru berstatus 

guru tetap dan 20 orang guru berstatus sebagai guru tidak tetap. Guru tersebut 

terbagi dalam 21 mata pelajaran. Adapun daftar nama guru serta pembagian tugas 

mengajarnya terlampir dalam struktur organisasi sekolah. 

Sedangkan jumlah siswa pada SMA Kesatrian 1 Semarang yaitu 1416 

siswa, terdiri dari kelas X berjumlah 433 siswa, yang terbagi dalam 11 kelas 

reguler sebanyak 382 siswa. Kela XI berjumlah 466 siswa terdiri dari 4 kelas Ilmu 

Alam sebanyak 381 siswa dan 3 kelas Ilmu Sosial sebanyak 53 siswa. Kemudian 

kelas XII berjumlah 466 siswa terdiri 6 kelas Ilmu Alam sebanyak 413 siswa , 4 

kelas Ilmu Sosial sebanyak 53 siswa dan 1 kelas Bahasa.  

Untuk staf tata usaha dan karyawan. yang ada SMA Kesatrian 1 Semarang 

adalah sebanyak 28 orang yang terdiri dari staf TU Yayasan dan SMA, , pembantu 

staf, perpustakaan, keamanan, dan lain-lain.  

j. Susunan Organisasi 

Kepala Sekolah   : Drs. Toto, MM 

Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan : Pardi, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah Humas : Drs. A. Budiman 

Wakil Kepala Sekolah Kurikulum : Tri Tjandra M, S.Pd. 

Wakil Kepala Sekolah Sarana  : Endah Soelistio, SPd 

Bimbingan & Konseling  : Dra. Hj. Anisah;  Dra. Heli Nursiska 

  Dra. Hj. Retno Prasetyowati; 

  Dra. Sri Murtini 
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k. Program Unggulan 

 SMA Kesatrian 1 memiliki beberapa program unggulan yang  diharapkan 

dapat menambah kualitas peserta didik dan dapat mendorong minat belajar peserta 

didik. 

6) Kesatrian English Conversation Club, Merupakan wadah pembinaan dan 

pengembangan kemampuan Bahasa Inggris. 

7) Kesatrian Science Club (KSC), Merupakan wadah pembinaan dan 

pengembangan untuk menghadapi Lomba Mata Pelajaran dan Olympiade 

Sains. 

8) Program Pengayaan Intra Kurikuler (PPIK), Merupakan program Pembinaan 

dan pengembangan pembelajaran untuk lebih meningkatkan kemampuan 

intrakurikuler. 

9) Akademi Prestasi Intrakurikuler (APIK), Merupakan program pemberian 

penghargaan bagi siswa yang berprestasi di setiap mata pelajaran 

10) Pemberian Beasiswa yang meliputi Beasiswa Yayasan, Beasiswa PemKot, 

Beasiswa BKM, Beasiswa dari siswa untuk siswa. 

l. Sarana dan Prasarana 

SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki berbagai fasilitas sarana dan 

prasarana yang mendukung pembelajaran dan kelancaran akademis. Secara umum 

fasilitas sarana prasarana  yang ada di SMA Kesatrian 1 Semarang sebagai 

berikut. 

14) Ruang Kepala Sekolah, ruang kepala sekolah dilengkapi dengan ruangan ber-

AC dimana juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, komputer dan akses 

internet, simbol-simbol kenegaraan, alat komunikasi 

15) Ruang Wakil Kepala Sekolah, luas ruang dan fasilitas di ruang wakil sekolah 

hampir sama dengan ruang kepala sekolah dimana sudah dilengkapi dengan 

ruangan ber-AC juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, komputer dan 

akses internet, lambang kenegaraan, alat komunikasi, serta lemari dokumen 

dan sentral sound sistem. 

16) Perpustakaan, di ruang perpustakaan telah ber-AC ini dilengkapi dengan 

komputer online yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Perpustakaan. 
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Selain itu fasilitas yang ada di perpustakaan berupa meja dan kursi, speaker, 

loker, rak, dan televisi berwarna. Perpustakaan tersebut juga dilengkapi 

dengan fasilitas hotspot dan ruang tamu. 

17) Ruang kelas, SMA Kesatrian 1 Semarang mempunyai 41 kelas. Setiap ruang 

kelas sudah dilengkapi satu set komputer dengan koneksi internet, LCD 

projector, AC, serta meja dan kursi guru. 

18) Laboratorium, di SMA Kesatrian  Laboratoriu telah di lengkapi dengan 

beberapa laboratorium yang d antaranya terdapat laboratorium IPA 

(Laboratorium Kimia, Biologi, dan Fisika). Laboratorium IPA sudah 

dilengkapi dengan fasilitas AC, seperangkat komputer dan LCD proyektor 

serta alat-alat laboratorium yang memadai. Selain itu, terdapat pula ruang 

multimedia dan laboratorium bahasa. 

19) Ruang layanan BK, ruang layanan BK telah dilengkapi dengan meja 

pertemuan ruang tamu, ruang bimbingan pribadi, ruang bimbingan kelompok, 

lemari dokumen simbol-simbol kenegaraan, komputer dan akses internet, 

instrument konseling, buku sumber, media pengambangan kepribadian, 

papan statistik, kotak saran atau pendapat. 

20) Ruang TU, pelayanan yang dilakukan di ruang TU SMA Kesatrian 1 

Semarang untuk siswa-siswi ini dibedakan menurut tingkatan kelasnya. Di 

ruang TU ini dilengkapi dengan AC, dan terdapat meja, papan tulis, kursi, 

simbol kenegaraan, komputer,lemari, maupun struktur organisasinya. 

21) Ruang Komputer, di ruang computer terdapat 2 ruang komputer, ruang 

pertama berada di lantai 1 dan ruang yang kedua di lantai 2. Setiap ruangan 

terdiri dari 40 komputer, meja guru, papan tulis, kursi, serta dilengkapi AC. 

22) Kantin, SMA Kesatrian 1 Semarang memiliki 8 kantin yang tampak bersih 

dan nyaman.  

23) Koperasi, koperasi di SMA Kesatrian 1 Semarang_memiliki 2 penjaga yang 

melayani siswa-siswi. Luas koperasi di sekolah ini tidak terlalu luas, akan 

tetapi telah dilengkapi dengan mesin fotocopy dan alat tulis yang cukup 

lengkap, seperti: buku tulis, bolpoin, buku gambar, maupun perlengkapan 

lainnya. 



 

 

24) UKS, fasilitas yang 

obat, alat ukur ti

obatobatan, tabung 

papan statistik dan a

25) Mushola, SMA Kesa

dan fungsional. Ter

wudhu bagi perem

sebelah kiri dan laki

26) Aula sekolah, Aula 

pertemuan organisa

begitu besar. Ruang

kenegaraan, maupun

Selain fasilitas di

dengan fasilitias berupa, 

kamar mandi, taman, tem

Kemudian keesok

kembali bapak Tjandra 

menyerahkan berkas izin

penelitian, wakil kepala s

dan memberikan  ijin.  

 

 

 

 

 

 

(Sumbe

Gambar 2. Kegia

yang terdapat dalam UKS berupa tempat tidur pasie

kur tinggi dan berat badan, wastafel, lemari d

bung oksigen, termometer, tensimeter, tandu, kursi ro

 dan alat komunikasi. 

 Kesatrian 1 Semarang sudah dilengkapi mushola y

l. Terdapat sajadah dan perlengkapan sholah lainnya

perempuan dan laki-laki dipisahkan, untuk perem

an laki-laki di sebelah kanan. 

Aula di SMA Kesatrian 1 Semarang digunakan unt

ganisasi ektra maupun intra sekolah. Ruang aula 

Ruang aula dilengkapi dengan kursi, meja, papan tulis

aupun AC. 

itas di atas SMA Kesatrian 1 Semarang juga dilengk

, pos keamanan, gudang, lapangan upacara, meeti

n, tempat parkir, ruang guru, serta lapangan olahra 

eesokan harinya pada tanggal 24 April 2013, saya 

ndra selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulu

as izin penelitian. Pada saat saya menyerahkan be

epala sekolah bidang kurikulum  pada hari itu juga m
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 Kegiatan perijinan penelitian kepada waka kurikulum
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 pasien, lemari 

ari dokumen, 

ursi roda, serta 

hola yang luas 

ainnya. Tempat 

perempuan di 

an untuk ruang 

 aula ini tidak 

n tulis, symbol 

dilengkapi pula 

, meeting room, 

 saya menemui 

rikulum, untuk 

an berkas ijin 

juga menerima 

kulum 



 

 

 Kemudian saya 

selaku koordinator pel

berkonsultasi mengenai a

gambaran umum SMA da

Kesatrian 1 Semarang ya

foto dokumentasi yang 

dokumentasi ada beberapa

Sambil memperlih

setiap kunjungannya bers

kunjungan tersebut. Tak

dilakukan siswa-siswi SM

penugasan untuk siswa. S

selaku pengampu mata p

dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumbe

Gambar 3. Kegiatan wa

Kemudian saya 

Kesatrian 1 Semarang. D

sekolah, beliau mencerita

belajar kewarganegaraan 

 

 

saya melanjutkan  untuk menemui bapak Endah 

r pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan 

enai alur penelitian saya. Disini beliau menceritakan

MA dan pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan

ng yang hendak saya teliti. Sera tak lupa beliau me

yang masih beliau simpan, tapi beliau minta ma

berapa yang hilang karena suatu peristiwa. 

perlihatkan foto satu demi satu beliau menjelaskan tu

a bersama siswa-siswi dan guru PKn lainnya di temp

t. Tak lupa beliau menjelaskan tahapan-tahapan ya

wi SMA Kesatrian ketika berada di tempat kunjun

swa. Setelah berkonsultasi, saya diarahkan kepada ba
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Sumber: dokumentasi pribadi, 24 April 2013 
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Setelah bel berbunyi  tepatnya pada jam pelajaran ke  5-6 bapak Joko 

mengajak saya untuk langsung mengamati pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaran di kelas X-1, karena pada hari ini di kelas tersebut akan 

melaksanakan praktik belajar kewarganegaraan yang menganalisis sistem politik 

di Indonesia. Pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan pada kesempatan 

tersebut bapak Joko menjelaskan akan memanfaatkan sarana prasarana yang ada 

di sekolah seperti wi-fi dan perpustakaan yang selanjutnya siswa-siswi akan diberi 

penugasan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar tempet 

tinggalnya sebagai narasumber,  tentang masalah yang dipilih untuk didiskusikan 

bersama.  

Berdasarkan pengamatan peneliti dan  juga tampak dalam gambar, guru 

melakukan apersepsi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, dalam 

apersepsinya bapak joko memberikan semangat belajar kepada siswanya dan 

menyelipkan nilai-nilai karakter kebangsaan yang kebetulan baru saja pada hari 

senin kemarin kita memeringati hari kartini. Pak joko selaku guru PKn selain 

menyelipkan karakter kebangsaan untuk selalu cinta tanah air, seperti yang 

dilakukan pahlawan wanita kita ibu kartini rela memperjuangkan nasib kaum 

wanita demi terciptanya keadilan,  juga mengajak para siswa untuk meneruskan 

perjuangan ibu kartini serta menghimbau pada kaum laki-laki untuk menghormati 

perempuan, tidak malah melecehkan seperti banyaknya kasus pelecehan terhadap 

wanita. Setelah menyampaikan nasehatnya pak joko melanjutkan dengan proses 

pembelajaran.  

Setelah melakukan apersepsi pak Joko menjelaskan model pembelajaran 

yang akan di gunakan pada bab 3 ini, tak lupa juga menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang harus dilaksanakan siswa-siswi kelas X-1. Setelah usai 

menjelaskan tampak pak joko menjelaskan sedikit tentang bab 3 dan langsung 

membagi kelas menjadi 4 kelompok dan mempersilahkan siswa-siswi  kelas X- 1 

untuk mengambil Koran di perpustakaan untuk mencari masalah dan beberapa 

menggunakan laptop nya untuk megumpulkan informasi tentang masalah 

kebijakan publik yang perlu didiskuskan bersama. 
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Setelah satu minggu maka saatnya siswa mempresentasikan tugas 

pengamatan dan portofolio yang ditugaskan pertemuan yang lalu. Pak joko 

tampak mempersilahkan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan 

menjelaskan hasil portofolio. Sambil menunggu persiapan presentasi, tampak pak 

joko menanyakan kepada anak-anak tentang kesulitan yang ditemui saat 

melaksanakan tugas dari beliau. 

  Setelah semua siap presentasi dimulai, setiap perwakilan kelompok 

menjelaskan hasil dari portofolio sesuai tugas masing-masing, Kelompok satu 

tampak menjelaskan rumusan masalah, mereka menjelaskan kebijakan ujian 

nasional (UN) merupakan kebijakan public di bidang pendidikan yang bertujuan 

meningkatkan output pendidikan  Indonesia. Hal tersebut merupakan usaha yang 

baik, namun dalam pelaksanaanya masih banyak kontroversi, antara lain seperti 

terjadinya banyak kecurangan sehingga mereka menganggap hal tersebut 

merupakan pelanggaran hak siswa untuk mendapat proses kelulusan yang jujur, 

pembelajaran menjadi tegang karena mereka dipaksa untuk dapat mengetahui 

jawaban-jawaban dari soal ujian, sehingga pembelajaran hanya menekankan pada 

aspek kognitif yaitu menghafal.   

  Dalam presentasinya perwakilan kelompok ke dua menjelaskan tentang 

kebijakan alternative, Kebijakan alternative yang disampaikan oleh perwakilan 

kelompok dua yaitu adanya kebijakan dari pemerintah untuk memasukkan ujian 

sekolah sebagai bahan pertimbangan kelulusan siswa, namun kelompok dua 

menganggap kebijakan tersebut belum menyelesaikan masalah karena pada 

kenyataannya ketika memilih sekolah ke jenjang selanjutnya nilai yang menjadi 

patokan adalah nilai ujian nasional, seperti ketka keas enam SD ingin mendaftar 

sekolah SMP atau SMP yang akan mendaftar ke SMA maka yang menjadi 

patokan/pertimbangan sekolah tujuan adalah hanya nilai ujian nasional bukan nilai 

ujian sekolah.  

  Selanjutnya perwakilan  kelompok ketiga menjelaskan tentang usulan 

kebijakan, usulan kebijakan yang kelompok tiga tawarkan adalah agar pemerintah 

mengembalikan wewenang evaluasi kelulusan siswa kepada sekolah dengan 

memperketat pengawasan. Sehingga kecurangan dapat diminimalisir dan evaluasi 
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LAPORAN KAJIAN DOKUMEN 

PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR  KEWARGANEGARAAN DALAM 

PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG 

 

 Kegiatan yang pernah kami lakukan yang berkaitan dengan pendidikan 

kewarganegaraan dan character building yaitu ketika tahun ajaran 2004/2005 yaitu 

kunjungan ke Laboratorium Forensik POLRI, selanjutnya untuk tahun 2010/2011 

kam melakukan study lapangan ke  Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di 

Kutoarjo Jawa Tengah dan out bound, dan untuk tahun ajaran 2011/2012 ini kami 

tidak ke luar sekolah namun tetap melaksanakan praktik belajar dengan cara 

melakukan PILKETOS (Pemilihan Ketua OSIS) yang di konsep seperti pemilu 

sesungguhnya. 

Yang terakhir kami laksanakan adalah PILKETOS, Kalau untuk pelaksanaan 

pilketos (pemilihan ketua osis ) dengan konsep yang dibuat semirip mungkin dengan 

pemilu  yang sebenarnya kami bertujuan agar anak dapat merasakan secara langsung 

apa yang mereka pelajari tentang pemilu, untuk menanamkan nilai demokrasi serta 

nilai lainnya dalam pemilu seperti LUBERJURDIL, yang tak kalah pentingnya kami 

menjalankan fungsi sekolah sebagai sarana pendidikan politik, sehingga setelah 

mereka terjun ke masayrakat, pelaksanaan pilketos ini sebagai sarana pendidikan 

politik dapat bermanfaat 

1. Pembelajaran Pola Studi Lapangan ke Lembaga Laboratorium Forensik 

Polri Cabang Semarang 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan life skill sebagai warga negara, 

Bidang Studi PKn mengadakan pembelajaran dengan pola Studl Lapangan ke 

Lembaga Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. Kegiatan ini 

diselenggarakan terkait dengan pembelajaran Bab-2  Kelas-X, dan bermanfaat untuk 

memberikan pelajaran empirik kepada siswa tentang arti pentingnya kesadaran warga 

negara dalam menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, kepedulian sosial serta ketaatan 

pada hukum. 
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Pada topik sistem hukum dan peradilan nasional, dimana siswa disana 

mempelajari tentang bagaimana polisi mengungkap kejahatan  anak-anak diajari cara 

kerja bagaimana sidik jari dapat mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap 

kejahatan.  

2. Pembelajaran Pola Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus 

Anak di Kutoarjo Jawa Tengah 

Guna mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila (khususnya Sila ke-2) dalam 

kehidupan sehari-hari, sekaligus menanamkan sikap kerelaan berkorban serta 

kepaedulian sosial pada masyarakat sekitar, Bidang Studi PKn mengadakan kegiatan 

Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Anak di Kutoarjo Jawa 

Tengah. Kegiatan diisi dengan Acara Mendengarkan paparan pihak LP, Tanya Jawab 

siswa dengan pihak LP maupun dengan warga binaan, serta Bhakti Sosial untuk 

semata-mata pengabdian kepada masyarakat, lebih khususnya saya salurkan pada 

para Warga Binaan LP.  

Tujuan pihak sekolah dalam pelaksanaan study lapangan adalah sebagai 

berikut 1) Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, 

khususnya Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); 2) Mengkaitkan antara 

pengetahuan teoritis dengan kehidupan aplikatif yang terkait dengan materi 

pembelajaran PKn Hak Asasi Manusia; 3) Memperkenalkan kepada siswa SMA 

Kesatrian 1 Semarang akan keberadaan lembaga khusus yang menangani anak-anak 

penyandang masalah sosial yang terkait dengan perbuatan tindak pidana; 4) 

Menambah wawasan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan contoh 

pengamalan sila ke-2 Pancasila yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem lembaga 

peradilan, khususnya pembinaan anak-anak yang menyandang persoalan sosial 

dimasyarakat; 5) Menciptakan nuansa baru agar siswa terhindar dari rasa kejenuhan 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar khususnya pada bidag studi PKn. 
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Gambar 4. Siswa tam

(Sumbe

 

i kesempatan melihat secara langsung dari dekat men

idalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan tersebu

ih percaya diri, siwa dapat menemukan informasi sec

g mengalami, Siswa lebih aktif sehingga tidak b

jaran praktik belajar kewarganegaraan tersebut. 

a tampak sedang bertanya-tanya kepada para nara pid

Sumber: Dokumentasi sekolah, 5 Oktober 2010) 

acara kunjungan ditutup dengan bakti sosial da

 sosial oleh siswa-siswi SMA Kesatrian 1 berupa a

enghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

 

wa tampak sedang menyampaikan pertanyaan pada pe

Sumber: Dokumentasi sekolah, 5 Oktober 2010) 
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at mengenai proses 

tersebut tujuannya 

secara langsung 

idak bosan dalam 

ra pidana anak 

ial dalam bentuk 

rupa alat-alat tulis 

ada pemandu. 
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PELAKSANAAN PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN DALAM 

PEMBELAJARAN PKN DI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Tempat : SMA Kesatrian 1 Semarang 

Informan : Drs. Toto, MM 

 

A. Latar Belakang Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan di 

SMA Kesatrian Semarang 

3. Bagaimana pendapat bapak tentang model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan? 

Jawaban: Model pembelajaran praktik belajar  dengan study  lapangan 

sebenarnya implikasi/aplikasi dari contekstual teaching learning yang 

dikaitkan dengan pembelajran PAIKEM (aktif, kreatif menyenangkan), yang 

pernah dikunjungi  bahkan saya sendiri juga mendampingi yaitu salah 

satunya Laboratorium Forensik AKPOL,  topic pelanggaran ham, dimana 

siswa disana mempelajari tentang bagaimana polisi mengungkap kejahatan  

anak-anak diajari cara kerja bagaimana sidik jari dapat mengungkap 

kejahatan rambut bisa mengungkap kejahatan. Yang ke dua ke LP anak di 

sana melihat pola pembinaan karena mereka juga punya hak,  ada dialog 

Hal tersebut tujuannya untuk nggatukke (mencocokkan) antara teori dengan 

kenyataan yang ada(praktiknya). 

4. Sejak kapan sekolah ini menerapkan model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan? 

Jawaban: Sudah lama sejak KTSP, bahkan sebelumnya dulu lebih di kenal 

dengan nama CTL 

5. Apakah semua guru PKn di sini telah menerapkan model pembelajaran 

praktik belajar Kewarganegaraan?  

Jawaban: Ya semua guru saya himbau untuk mempraktikkan apa yang 

sudah di pelajari dengan kenyataannya di lapangan seperti pada pembelajaran 

ekonomi bagaimana mereka untuk melakukan penawaran.  
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6. Apakah menurut bapak model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan lebih efektif dari model pembelajaran yang lain?  

Jawaban: Ya sangat efektif sebab mereka dapat mengetahui kenyataan yang 

terjadi 

7. Media-media penunjang apakah yang telah tersedia di SMA Kesatrian?  

Jawaban: Wi-fi radius 30 meter, LCD tiap kelas, laboratorium bahasa 

berbasis ciber 

8. Apakah media-media yang ada di SMA Kesatrian telah menunjang kegiatan 

pembelajaran? 

Jawaban: Sangat menunjang seperti ketika kita akan menjelaskan tentang 

suatu hal tinggal cari google tampilkan pada lcd sudah jelas, ketimbang guru 

harus menggambarkan  

 

B. Pelaksanaan  Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan di SMA 

Kesatrian Semarang (Perencanaan, pelaksanaaan,) 

9. Apakah guru membuat perencanaan pembelajaran dan meminta persetujuan 

bapak sebelum melaksanakan tugas mengajar?  

Jawaban: Setiap guru wajib membuat perencanaan , meskipun peencanaan 

itu sifatnya tidak kaku, artinya dapat di keembangkan dan di sesuikan dengan 

kondisi yang ada.  

10. Apakah bapak juga memonitoring pelaksanaan pembelajaran? 

Jawaban: Sudah merupakan kewajiban kalau memonitoring, namun tidak di 

lakukan dengan cara setiap jam saya keliling kelas karena saya sendiri juga 

mengajar, kepala sekolah kan juga punya kewajiban 6 jam mengajar, jadi 

untuk monitoring saya lakukan dengan cara melihat jurnal mengajar yang 

sudah di sediakan di kelas, bila ada praktik belajar ke luar sekolah bila ada 

waktu tidak bertumbukan dengan jadwal lainnya saya juga ikut mendampingi 

seperti ketika ke laboratoriun forensik AKPOL saya juga mendampingi. 

11. Apakah guru membuat jurnal mengajar sebagai laporan telah melaksanakan 

KBM?  
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Jawaban: Ya setiap guru wajib mengisi jurnal mengajar sebagai laporan 

tertulis apa yang di ajarkan di kelas, dan dapat sebagai bahan monitoring saya 

 

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan  Praktik Belajar Kewarganegaraan Pada 

Mata Pelajaran PKn di SMA Kesatrian 1 Semarang 

12. Apakah selama pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan terdapat 

hambatan-hambatan?  

Jawaban: Saya rasa hampir tidak ada  

13. Hambatan apa yang di temui selama pelaksanaan pembelajaran praktik 

belajar Kewarganegaraan?  

Jawaban: mungkin hanya kerusakan perangkat seperti computer dan lainya, 

mereka kurang hati-hati dalam memakai, kalau untuk kunjungan study 

lapangan ke luar sekolah saya rasa hanya masalah waktu, bagaimana dapat 

memilih waktu yang tepat Karena seperti kunjungan ke lp, lab forensic itu 

kan tidak cukup bila hanya menggunakan waktu 2 jam pelajaran saat 

pelajaran PKn 

14. Upaya-upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

Jawaban: Biasanya akan mencari waktu lain misalnya hari minggu, atau hari 

lainnya yang memungkinkan. 
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HASIL WAWANCARA GURU 

Tempat : SMA Kesatrian 1 Semarang 

Informan :  Joko Prayitno, S.Pd. 

  

A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan 

1. Bagaimana pendapat anda tentang praktik belajar Kewarganegaraan? 

Jawaban: Sangat baik, kerena siswa dapat lebih aktif karena di libatkan atau 

pembelajaran lebih terpusat kepada siswa dan juga siswa dapat belajar 

dengan senang 

2. Apa yang anda ketahui tentang praktik belajar Kewarganegaraan? 

Jawaban: Praktik belajar Kewarganegaraan adalah suatu pemebelajaran bagi 

siswa agar siswa lebih meresapi apa yang telah diajarkan guru melalui 

kegiatan nyata yang mereka lakukan, salah satunya dengan mengajak siswa 

studi lapangan dan mempraktikkan untuk mencari masalah yang ada dan 

mencari solusi bersama-sama tujuannya agar siswa tidak hanya pandai dalam 

segi kognitif saja tapi juga afektif dan psikomotorik nya, serta dalam 

mengikuti pembelajaran siswa tidak jenuh karena hanya mendengarkan 

ceramah tapi juga senang . 

3. Mengapa anda menggunakan model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan? 

Jawaban: Model ini saya gunakan agar pembelajaran lebih inovatif, ceramah 

penting tapi harus memperhatikan porsinya dengan model pembelajaran ini 

siswa dapat merasakan dan melakukan sendiri apa yang sedang ia pelajari 

dan siswa lebih aktif karena ia terlibat dalam pembelajaran tidak hanya 

mendengarkan guru ceramah.  

4. Kapan perlaksanaan model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan di 

SMA Kesatrian berlangsung?  

Jawaban: Untuk kajian kebijakan publik pada bab 6 yaitu bab terakhir pada 

kelas X yaitu pada semester genap, sedangkan untuk studi lapangan dan 

outdoor learning lainnya pada semester ganjil mbak, karena pada semester 
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genap sekolah mempunyai agenda yang padat seperti mempersiapkan UN 

(ujian nasional), Try Out UN untuk kelas XII, mempersiapkan penerimaan 

peserta didik baru, dan agenda perayaan ulang tahun SMA Kesatrian 1 

Semarang, serta agenda lainnya 

B. PERSIAPAN GURU 

4. Apa tujuan/harapan yang hendak di capai dengan menggunakan  model 

praktik belajar Kewarganegaraan ini?  

Jawaban: Harapan saya siswa dapat lebih meresapi apa yang di pelajari tidak 

hanya tau teorinya saja tapi juga dapat mengambil nilai-nilai karakter dan 

mendapat pengalaman, wawasan pengetahuan dan keterampilan social lain 

yang lebih di bandingkan ketika saya hanya ceramah.  

5. Sebelum mengajar apakah anda membuat perangkat perencanaan 

pembelajaran? 

Jawaban: Ya sebelum mengajar biasanya saya membuat perangkat 

pembelajaran seperti rpp, silabus  namun semua tidak harus persis saya 

lakukan seperti yang ada pada perangkat, semua menyesuikan dengan 

keadaan yang penting sudah ada bayangan tentang apa yang hendak 

dilakukan didalam mengajar. 

6. Setelah anda membuat perangkat perencanaan pembelajaran, apakah anda 

meminta persetujuan kepala sekolah terlebih dahulu sebelum 

menggunakannya dalam KBM?  

Jawaban: Iya, karena dalam perangkat juga di bawah ada tanda tangan 

kepala sekolah, bila kepala sekolah menandatangani secara tidak langsung 

merupakan persetujuan beliau. 

7. Apakah anda menemui kesulitan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran? 

Jawaban: Untuk perangkat  yang studi lapangan dan out door itu memang 

kami belum membuat perencanaannya 

8. Kesulitan apa yang anda temui dalam menyiapkan perangkat pembelajaran? 

Jawaban: Kesulitannya saat membuat RPP dan silabus untuk pembelajaran 

yang sifatnya studi lapangan dan outdoor learning lainnya karena itu kan di 

luar jam pelajaran pelaksanaannya dan dikarenakan pembuatan RPP dan 
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silabus biasanya guru adalah pada awal tahun ajaran sedangkan pelaksanaan 

study lapangan pada awal tahun ajaran dan biasanya belum fix, baik akan 

dilaksanakan ataupun tempat yang akan dikunjungi, untuk itu biasanya guru 

membuat agenda yang bersifat pembelajaran di lingkungan sekolah, ketika 

nanti sudah fix maka tidak akan menjadi masalah ketika tetap menggunakan 

study lapangan, serta di laksanakan di luar jam pelajaran PKn.  

9. Upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

 Jawaban: biasanya tidak saya cantumkan dalam perangkat pembelajaran 

karena merupakan program bersama guru PKn, dan melihat kendala-kendala 

yang saya sebutkan tadi, jadi ya pelaksanaannya menyesuaikan saja, RPP dan 

silabus kan tidak harus di laksanakan secara kaku mbak, bisa di inovasikan 

agar tercipta pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan semua aspek 

terpenuhi hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

10. Selain perangkat perencanaan pembelajaran adakah hal-hal lain yang anda 

siapkan sebalum mengajar?  

Jawaban: Media pembelajaran yang hendak di pakai apabila membutuhkan 

tempat lain atau barang lain seperti ketika ingin memakai ruang perpustakaan 

, laoratorium atau tempat lain sebagi study lapangan maka harus izin dulu 

C. PROSES KBM 

4. Apakah dengan model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan siswa 

lebih memahami?  

Jawaban: Saya rasa iya mereka lebih paham 

5. Apakah keunggulan menggunakan model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan?  

Jawaban: keunggulannya selain mereka lebih paham, aktif mereka juga 

senang 

6. Apakah dalam menggunakan model pembelajaran ini, anda hanya 

menganalisis masalah dan mencari alternative kebijakan atau anda 

menghubungkan dengan materi pelajaran yang ada?   

Jawaban: Yang pasti saya  hubungkan seperti ketika kita melakukan 

kunjungan ke laboratorium forensik  AKPOL itu terkait dengan pembelajaran 
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Bab-2 dan Bab-3 Kelas-X, dan bermanfaat untuk memberikan pelajaran 

empirik kepada siswa tentang arti pentingnya kesadaran warga negara dalam 

menjunjung tinggi sikap Nasionalisme, kepedulian sosial serta ketaatan pada 

hukum. untuk mempelajari bab VI yang baru saja dengan model praktik 

belajar tapi tidak di lakukan bersama melainkan dengan penugasan untuk 

menganalisis kebijakan public juga saya kaitkan dengan bab sistem politik, 

sistem politik kan di antaranya input, proses,output hal tersebut merupakan 

proses pelaksanaan pembuatan kebijakan public, jadi sangat tepat dengan 

model pembelajaran ini. 

7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran 

praktik belajar Kewarganegaraan? 

Jawaban: selama ini belum ada 

8. Apakah hambatan-hambatan yang di temui dengan menggunakan model 

pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan?  

Jawaban: hambatan nya mungkin dari siswanya sendiri yaitu kemalasan, 

kadang sulit untuk mengajak siswa yang malas untuk ikut serta aktif dalam 

pembelajaran 

9. Upaya-upaya apa yang di lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?  

Jawaban: Upaya yang saya lakukan yaitu penilaian proses jadi bukan hanya 

hasil dan keaktifan juga saya nilai , jadi anak berlomba-lomba aktif untuk 

mendapat point plus dari saya. 

10. Langkah-langkah apa sajakah yang anda lakukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan?  

Jawaban: Untuk yang praktik belajar yang penugasan langkah-langkahnya 

yaitu identivikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan informasi, 

pengembangan portofolio, penyajian portofolio, refleksi akhir. Untuk yang 

sifatnya studi lapangan biasanya menggunakan model pembelajaran CTL 

langkah pembelajarannya  mengkonstruksi pengetahuan siswa dengan 

berdiskusi, dari hasil diskusi mereka diminta membuat indicator/instrument 

untuk dijadikan acuan saat pelaksanaan studi lapangan, selnjutnya aka ada 
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pemateri yang berasal dari tempat studi lapangan untuk memberikan atau 

berbagi pengetahuan kepada kita, setelah pemateri menyampaikan materi 

siswa diperbolehkan untuk melakukan Tanya jawab, selanjutnya adalah 

langkah permodelan di mana telah di siapkan model dari pihak tempat studi 

lapangan untuk di amati maupun di Tanya-tanya tentang materi terkait. 

Seperti saat studi lapangan ke LP Anak model berasal dari narapidana anak 

itu sendiri, sedangkan saat kunjungan ke Laboratorium Forensik model 

berasal dari pemandu yang menjelaskan tentang cara kerja bagaimana sidik 

jari dapat mengungkap kejahatan rambut bisa mengungkap kejahatan yang 

dijelaskan oleh pemandu. 

11. Media atau sumber apa yang sering anda gunakan dalam pembelajaran 

tersebut?  

Jawaban:LCD, wi-fi ,dan  perpustakaan biasanya untuk mencari Koran  

12. Apakah dengan model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan siswa 

lebih antusias mengikuti pembelajaran?  

Jawaban: Ya mereka tampak lebih aktif 

13. Kesulitan apa yang sering di alami siswa dalam proses pembelajaran?  

Jawaban: Belum ada, paling hanya ada beberapa yang tampak malas untuk 

ikut serta aktif dalam pembelajaran 

14. Kapan anda harus memberikan tugas kepada siswa untuk memperdalam 

materi? Jawaban: Ketika masalah sudah di sepakati dan mereka masih butuh 

sumber yang lebih banyak 

D. PENILAIAN 

12. Bagaimana cara anda menilai pelaksanaan praktik belajar tersebut? 

Jawaban: untuk menilai siswa saya menggunakan beberapa cara yaitu 

penilaian langsung untuk keaktifan dan sikap kemudian ada juga penilaian 

produk    

13. Persiapan apa yang anda lakukan sebelum melakukan penilaian?  

Jawaban: Membuat instrument penilaian untuk penilaian produk , 

14. Apakah yang menjadi kriteria dalam penilaian?  



157 

 

 

 

Jawaban: Untuk penilaian sikapa langsung saya kasih tanda plus aja mbak 

tapi kalau untuk kriteria penilaian produk portofolio saya sudah saya 

cantumkan dalam instrument penilaian tadi mbak bisa di lihat ada kejelasan, 

Informasi, Grafis, Ketepatan, koordinasi.  Jadi begini maksudnya mbak yang 

pertama kejelasan, kejelasan yang  itu maksudnya kejelasan penggunaan 

kalimat mbak , sehingga maksud dan tujuan dapat di tangkap dengan baik 

oleh pembaca yang lain yang bukan dari unsur pembuat, kemudian yang 

kedua itu Informasi, kalau untuk  informasi yang di nilai yaitu, apakah dalam 

mengerjakan mereka menggunakan/mencantumkan sumber-sumber yang 

akurat atau hanya pendapat mereka saja. Yang ketiga Grafis atau  keindahan 

tata letak dan penunjang lain yang memperindah tampilan menjadi poin 

dalam penilaian saya, semakin kreatif semakin indah semakin bagus pasti 

dapat menambah poin , kalau Ketepatan, ketepatan yang di maksud itu 

ketepatan  jawaban yang dikemukakan dengan tugas yang mereka dapatkan, 

namanya juga anak-anak saya juga memaklumi, kadang-kadang tugasnya apa 

jawabannya apa, yaw kemampuan dan motifasinya kan beda-beda mbak itu 

juga jadi point dalam penilaian saya, kalau yang terakhir  koordinasi, 

koordinasi  yang di nilai yaitu apakah ada keterkaitan/kesinambungan antar 

kelompok 1-4, itu kan saling berkaitan mbak kelompok satu mengkaji 

masalah, kelompok dua kebijakan alternatifnya, yang kelompok ketiga usulan 

kebijakan, trus kelompok empat rencana kerja, jadi kalau melenceng dari 

yang di bahas ya nilainya bisa kurang 

15. Upaya apa yang anda lakukan terhadap siswa yang belum mencapai SKBM? 

Jawaban: Melakukan remidial 

16. Dalam bentuk apa sajakah laporan hasil kegiatan siswa di sekolah di 

sampaikan kepada orang tua?  

Jawaban: Raport mid semester dan semesteran 

17. Hambatan apa saja yang anda temui dalam pelaksanaan penilaian pada model 

pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan?  

Jawaban : belum ada selama ini 

18. Upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? - 
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HASIL WAWANCARA SISWA 

Tempat : SMA Kesatrian 1 Semarang 

Informan  :  

1) Rafika/ X-6 

2) Ivan/X-6 

3) Ifan Dermawan/ X-1 

4) Desi/X-1 

5) Ganang Tri/X-1 

 

9. Apakah anda pernah di suruh mencari suatu masalah dan di minta 

mendiskusikan nya?  

JAWAB: 

Rafika  : Iya kadang-kadang seperti itu 

Desi  : pernah mbak 

Ifan Dermawan : pernah  

Ivan  : Iya pernah 

Ganang Tri : pernah  

10. Dengan cara apa kalian memilih masalah tersebut?  

JAWAB: 

Rafika    : Bermusyawarah 

Desi  : Bermusyawarah 

Ifan Dermawan  : Bermusyawarah 

Ivan  : Bermusyawarah 

Ganang Tri : Bermusyawarah 

11. Bagaimana kalian memperoleh sumber-sumber informasi tentang masalah 

tersebut? 

JAWAB: 

Rafika    : Lewat internet , Koran atau cerita teman-teman 

Desi : Lewat internet , Koran, berita yang kita lihat di 

TV,dengar di radio dan buku lainnya 
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Ifan Dermawan : Lewat apa aja yang berhubungan dengan topic 

yang di bahas mbak, bisa media cetak dan media 

elektronik, tapi saya lebih suka lewat internet kan 

bisa cari di computer yang ada di kelas, informasi di 

internet udah lengkap tinggal di tulis atau di print 

aja 

Ivan : Kalau saya lebih suka lewat Koran, soalnya 

tinggal di gunting-gunting, kebetulan di rumah 

langganan suara merdeka jadi banyak Koran di 

rumah mbak. 

Ganang Tri  :Di gabung mbak dari Koran, TV dan internet 

4. Apa yang anda lakukan untuk menambah sumber bahan pembelajaran PKn? 

JAWAB: 

Rafika    : Banyak baca-baca informasi tentang masalah itu aja 

Desi :Tanya orang-orang yang lebih tahu,  mamah, 

papah,tetangga 

Ifan Dermawan : Mencari sumber lebih banyak lagi 

Ivan  : berusaha Tanya-tanya yang lebih paham  

Ganang : Tanya-tanya orang lain dan baca berita di koran 

5. Apakah anda senang dengan model pembelajaran praktik belajar 

Kewarganegaraan?  

JAWAB: 

Rafika  : Senang 

Desi : Aku lebih seneng dengan pembelajaran siswa aktif kayak 

tadi mbak, jadi ga bosen, kalau Cuma mendengarkan 

biasanya pada ngantuk jadi materinya yang di terangkan 

juga  ga masuk 

Ifan Dermawan : Senang  

Ivan  : Senang 

Ganang  : Senang 
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6. Hal apa yang mendorong aktif atau tidaknya  anda dalam suatu pembelajaran? 

Rafika: Cara guru mengajarnya  

JAWAB: 

Desi  : Model pembelajarannya 

Ifan Dermawan : Banyak factor nya mbak pertama guru nya, kalau sudah ga 

suka ma gurunya saya ga mungkin aktif, cuek malah. 

Kedua pelajarannya kalau saya ga suka ma pelajarannya 

saya juga males pasti, yang ke tiga baru model pelajaran 

yang di pake guru 

Ivan  : Model pembelajarannya 

Ganang : Guru dan model pembelajarannya, pelajarannya juga 

kalau sulit bikin males  

7. Apakah anda mengerjakan tugas-tugas tersebut secara individu atau 

kelompok? 

JAWAB: 

Rafika  : Kelompok 

Desi  : Kelompok 

Ifan Dermawan:Kalau portofolio udah pasti kelompok mbak, repot kalau 

sendiri, tapi kalau soal-soal kayak dari LKS biasanya 

individu 

Ivan  : Kelompok 

Ganang  : kelompok 

8. Dengan model penilaian tersebut apakah memicu semangat belajar anda? 

JAWAB: 

Rafika   : iya lah karena setiap aktif dapat point 

Desi  : Iya 

Ifan Dermawan : iya 

Ivan  : iya 

Ganang  : iya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : SMA Kesatrian 1 Semarang 

Mata Pelajaran  :Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/Semester  :X /2 

Tahun Pelajaran :2012/2013 

Alokasi Waktu  :2 x 45 Menit 

  

A. Standar Kompetensi 

6. Menganalisis Sistem Politik di Indonesia  

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia 

 

C. Indikator  

1. Kognitif 

a. Pengertian sistem politik Indonesia 

b. Cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara 

c. Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat 

• Partai politik 

• Kelompok kepentingan 

• Kelompok penekan 

• Media komunikasi politik 

2. Psikomotor 

Siswa dapat belajar menyampaikan pendapat dan aktif dalam pembelajaran 

3. Afektif 

a. Religius  

b. Disiplin 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Tanggung jawab 
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e. Toleransi  

f. Kerja sama 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif 

Melalui pembelajaran peserta didik di harapkan dapat: 

a. Mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia 

b. Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia 

c. mendeskripsikan infrastruktur politik  

 

2. Psikomotor 

Melalui metode praktik belajar kewarganegaraan, siswa dapat belajar 

menyampaikan pendapat dan aktif dalam pembelajaran 

3. Afektif 

Melalui pembelajaran siswa dapat  memiliki karakter : 

a. Religius  

b. Disiplin 

c. Menghargai pendapat orang lain 

d. Tanggung jawab 

e. Toleransi  

f. Kerja sama 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

1. Pengertian sistem politik Indonesia 

2. Cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara 

3. Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat (Partai politik, 

Kelompok kepentingan, Kelompok penekan, Media komunikasi politik) 
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F. Metode Pembelajaran 

Portofolio 

 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1.Pendahuluan (20 menit) 

 

No 

 

Kegiatan  Pembelajaran 

Karakter / 

Keterampilan 

Sosial 

 

Waktu 

1. Guru mengucap salam, mengabsen serta 

memantau kehadiran siswa, siswa menjawab 

salam,memperhatikan guru memeriksa 

kehadirannya 

Religius 

Disiplin 

 

4 menit 

2 Guru melakukan apersepsi, dengan memberi 

pesan-pesan moral, siswa memperhatikan dan 

mendengarkan pesan-pesan yang di 

sampaikan guru. 

Dengan 

memperhatikan 

siswa di latih 

bertanggung 

jawab 

 

4 menit 

3 Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai baik 

kognitif,afektif maupun psikomotorik, siswa 

mendengar penjelasan guru 

Dengan 

mendengarkan 

siswa dilatih 

bertanggung 

jawab 

 

4 menit 

4 Guru menyampaikan buku-buku dan 

peralatan penunjang lain yang di butuhkan 

dalam pembelajaran seperti surat kabar, 

internet dan UUD, siswa mendengar 

penjelasan guru 

Dengan 

mendengarkan 

siswa dilatih 

bertanggung 

jawab 

 

 

4 menit 

5 G uru memotifasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran, siswa mendengar 

penjelasan guru 

Dengan 

mendengarkan 

siswa dilatih 

bertanggung 

jawab 
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2. Kegiatan Inti 

a.Eksplorasi (60  Menit) 

 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter / 

Keterampilan 

Sosial 

 

Waktu 

1 Guru memberi gambaran secara umum 

tentang sistem politik Indonesia, siswa 

mendengarkan penjelasan guru dan membaca 

buku referensi yang ada 

Dengan 

mendengarkan 

siswa dilatih 

bertanggung 

jawab, 

Gemar membaca 

 

 

15 menit 

2 Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi 

masalah kebijakan publik yang ada dalam 

masyarakat lewat berbagai sumber dan 

pengetahuan/pengalaman yang di miliki, 

siswa menghimpun berbagai sumber untuk 

mengidentivikasi masalah kebijakan publik 

yang ada dalam masyarakat 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

10 menit 

3 Guru meminta salah satu siswa untuk 

memimpin kelas dalam pemilihan masalah, 

salah satu siswa memimpin kelas untuk 

pemilihan masalah 

 

Kerja sama 

 

10 menit 

4 Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok 

secara heterogen, siswa berkumpul sesuai 

kelompok yang telah di tentukan 

Bertanggung 

jawab 

Kerja sama 

 

10 menit 

5 Guru memberi tugas kepada kelompok, 

kelompok pertama menganalisis masalah, 

kelompok kedua kebijakan alternative, 

kelompok ketiga usulan kebijakan dan 

kelompok keempat rencana kerja, siswa 

mengerjakan tugas bersama kelompoknya, 

Anggota yang  tahu menjelaskan pada anggota 

lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti 

Kerja sama 

Toleransi 

 

5 menit 
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b. Elaborasi (75 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran 

 

Karakter / 

Keterampilan 

Sosial 

 

Waktu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

Diskusikan soal-soal berikut ini bersama 

kelompok kalian masing-masing: 

1. Apa yang menjadi rumusan masalah 

dalam masalah yang telah di sepakati? 

2. Kebijakan alternative apa yang cocok 

untuk mengatasi masalah tersebut? 

3. Usulan kebijakan apa yang anda 

tawarkan kepada pemerintah untuk 

masalah tersebut? 

4. Susunlah rencana kerja yang cocok 

untuk mengatasi masalah tersebut! 

Buat lah hasil diskusi dengan menambah 

literature dan sumber lain dalam bentuk 

portofolio kelas  

Tanggung jawab 

Kerja sama 

Toleransi 

 

 

 

 

 

25 menit 

3 Presentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas 

Tanggung jawab 

Percaya diri 

 

40 menit 

4 Reflekskan pembelajaran tersebut di 

depan kelas 

Percaya diri  

10 menit 

 

c. Konfirmasi (10 menit) 

No Kegiatan Pembelajaran 

 

Karakter / 

Keterampilan 

Sosial 

 

Waktu 

 

1 Guru memberikan umpan balik positif 

dan penguatan,siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

Disiplin  

10 menit 
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3. Penutup  (15  Menit) 

 

No Kegiatan Pembelajaran Karakter / 

Keterampilan Sosial 

Waktu 

1 Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya, siswa 

mengajukan pertanyaan kepada 

guru 

Berani berpendapat 

berkomunikasi 

 

5 menit 

 

2 Guru membimbing siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini, siswa 

menarik kesimpulan dengan di 

bimbing oleh guru 

Berani berpendapat 

berkomunikasi 

 

 

5 menit 

3 Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pertemuan 

berikutnya.  

Disiplin   

5 menit 

 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

• Media 

Koran, internet, berita,dll yang berkaitan dengan kebijakan public dan sistem 

politik Indonesia 

• Sumber belajar 

� Tim penulis. 2010. Kewarganegaraaan untuk kelas X SMA, MA dan SMK. 

Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

� Tim Fokus SMK. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X SMK 

atau MAK. Karanganyar : CV Kalimasada 

� Internet,Koran,Majalah,TV,Radio 
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I. Penilaian 

 

Indikator 

keberhasilan 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

instrumen 

Instrument penilaian 

a. Pengertian 

sistem politik 

Indonesia 

b. Cara berpolitik 

melalui 

Suprastruktur 

politik atau 

lembaga formal 

negara 

c. Infrastruktur 

kelompok 

kekuatan politik 

dalam 

masyarakat 

Penilaian  

Produk  

Rubik Diskusikan soal-soal berikut ini 

dan buat hasilnya dalam 

portofolio : 

1. Apa yang menjadi rumusan 

masalah dalam masalah yang 

telah di sepakati? 

2. Kebijakan alternative apa 

yang cocok untuk mengatasi 

masalah tersebut? 

3. Usulan kebijakan apa yang 

anda tawarkan kepada 

pemerintah untuk masalah 

tersebut? 

4. Susunlah rencana kerja yang 

cocok untuk mengatasi 

masalah tersebut! 

 

  Semarang,7 Agustus 2012 

 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah                                                                         Guru Mata Pelajaran 

 

 

  

  

 Drs. Toto                                                                 Drs. Joko Prayitno 
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INSRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Lembar Penilaian Hasil Portofolio 

 

     Nama kelompok/Kelas : 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

   

 

No 

 

Aspek yang di nilai 

 

Skala nilai 

1 2 3 4 5 

1. Kejelasan       

2. Informasi      

3. Grafis      

4. Ketepatan       

5. Koordinasi      

JUMLAH      

SKOR TOTAL  

 

NILAI = JUMLAH SKOR x 4 
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SILABUS 

 

Nama sekolah : SMA Kesatrian 1 Semarang 

Mata pelajaran    : Pendidikan Kewarganegaraan  

Kelas       : X 

Semester                                      : 2 (dua) 

Tahun pelajaran                  : 2012/2013 

Standar kompetensi                      : 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia 

Kompete

nsi Dasar 
Karakter 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian Aloka

si 

Wakt

u 

Sumber Belajar 
Tekni

k 

Bentu

k Instrumen 

6.1 

Mendesk

ripsi-kan 

supra 

struktur 

dan infra 

struktur 

politik di 

Indonesi

a 

Religius, 

Disiplin, 

Mengharga

i pendapat 

orang lain, 

Tanggung 

jawab, 

Toleransi, 

Kerja sama 

 

1. Pengertian 

sistem 

politik 

Indonesia 

2. Cara 

berpolitik 

melalui 

Suprastruktu

r politik atau 

lembaga 

1.  Menghimpun 

berbagai sumber 

untuk 

mengidentivikasi 

masalah 

kebijakan publik 

yang ada dalam 

masyarakat 

2. Salah satu siswa 

memimpin kelas 

1. Mendiskripsika

n pengertian 

sistim politik 

Indonesia 

2. Mendeskripsika

n supra struktur 

politik 

Indonesia 

3. Mendeskripsika

n infrastruktur 

Penila

ian 

produ

k 

 

 

 

 

 

 

produ

k 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apa yang menjadi 

rumusan masalah 

dalam masalah 

yang telah di 

sepakati? 

6. Kebijakan 

alternative apa 

yang cocok untuk 

mengatasi 

masalah tersebut? 

4 X 

45’ 

1. Tim penulis. 2010. 

Kewarganegaraaan 

untuk kelas X SMA, MA 

dan SMK. Solo : PT 

Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri 

2. Tim Fokus SMK. 2012. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk kelas X SMK atau 



170 

 

 

 

  formal 

negara 

3. Infrastruktur 

kelompok 

kekuatan 

politik 

dalam 

masyarakat 

 

untuk pemilihan 

masalah 

3. Menghimpun 

data dari 

berbagai sumber 

untuk 

memperoleh 

solusi dari 

masalah yang di 

kaji 

4. membuat tugas 

portofolio kelas 

politik  

 

 

 

7. Usulan kebijakan 

apa yang anda 

tawarkan kepada 

pemerintah untuk 

masalah tersebut? 

8. Susunlah rencana 

kerja yang cocok 

untuk mengatasi 

masalah tersebut!! 

MAK. Karanganyar : CV 

Kalimasada 

 

6.2  

Mendesk

ripsikan 

perbedaa

n sistem 

politik di 

berbagai 

negara 

 

Religius, 

Disiplin, 

Mengharga

i pendapat 

orang lain, 

Tanggung 

jawab, 

Toleransi, 

Kerja sama 

 

1. Dinamika 

politik 

Indonesia 

2. Sistem 

politik di 

negara 

Liberal dan 

negara 

komunis 

kedudukan 

1. Mengkaji 

berbagai literatur 

tentang hakikat 

negara dan 

bentuk-bentuk 

kenegaraan 

1. Menguraikan 

dinamika politik 

Indonesia 

2. Menunjukkan 

kelebihan dan 

kelemahan 

sistim politik 

yang dianut 

Indonesia 

3. Mendeskripsika

Tugas 

indivi

du 

Uraia

n 

1. Sebutkan sendi-

sendi pokok 

pikiran sistem 

politik? 

2. Sebutkan dan 

analisis dinamika 

politik indonesia? 

3. Jelaskan sistem 

politik liberal? 

4. Berikan contoh 

4x 45’ 1. Tim penulis. 2010. 

Kewarganegaraaan 

untuk kelas X SMA, MA 

dan SMK. Solo : PT 

Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri 

2. Tim Fokus SMK. 2012. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk kelas X SMK atau 
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 warga 

negara  

n perbedaan 

sistim politik 

Indonesia 

dengan negara 

liberal dan 

komunis 

negara yang 

menganut sistem 

liberal? 

5. Sebutkan 

pengertian dari 

sosialisme? 

 

MAK. Karanganyar : 

CV Kalimasada 

 

6.3 

Menamp

ilkan 

peran 

serta  

dalam 

sistem 

politik di 

Indonesi

a 

 

Religius, 

Disipli, 

Mengharg

ai 

pendapat 

orang 

lain, 

Tanggung 

jawab, 

Toleransi, 

Kerja 

sama 

 

1. Ciri 

masyarakat 

politik 

2. Menunjukka

n perilaku 

politik yang 

sesuai 

aturan 

3. Contoh 

peranserta 

dalam 

system 

politik 

1) Mengkaji 

berbagai 

literatur 

tentang peran 

serta dalam 

sistem politik 

di Indonesia 

1. Mengidentifikas

ikan ciri – ciri 

masyarakat 

politik 

2. Menunjukkan 

perilaku politik 

yang sesuai 

aturan 

3. Mensimulasikan 

salah satu 

kegiatan politik 

yang 

diselenggarakan 

Tugas 

indivi

du 

uraian 1) Sebutkan ciri 

masyarakat politik 

? 

2) Sebutkan dan 

jelaskan prilaku 

politik yang benar? 

3) Berikan contoh 

dari peran serta 

dalam sistem 

politik? 

4) Jalaskan 

pengertian dari 

masyarakat 

4X 

45’ 

1. Tim penulis. 2010. 

Kewarganegaraaan 

untuk kelas X SMA, MA 

dan SMK. Solo : PT 

Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri 

2. Tim Fokus SMK. 2012. 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

untuk kelas X SMK atau 

MAK. Karanganyar : 

CV Kalimasada 
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 oleh pemerintah 

(Pemilu) 

4. Berperan serta 

secara aktif 

dalam sistim 

politik di 

Indonesia 

politik? 

5) Diskripsikan 

partisipasi polik di 

dalam masyarakat? 

 

          Semarang,7 Agustus 2012 

 

 Mengetahui,   

 Kepala Sekolah                                                                             Guru Mata Pelajaran 

 

  

 

 

Drs. Toto                                                                         Drs.JokoPrayitno
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PROPOSAL KEGIATAN 

STUDI LAPANGAN SMA KESATRIAN 1 SEMARANG TAHUN 2010 

DI LP KHUSUS ANAK KUTOARJO JAWA TENGAH 

 

 

01.  NAMA KEGIATAN 

“ STUDILAPANGAN SMA KESATRIAN 1 SEMARANG TAHUN 2010 DI LP KHUSUS ANAK 

KUTOARJO JAWA TENGAH ” 

 

02.  TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN 

A. TEMPAT 

LP Khusus Anak-anak DI Kota Kutoarjo – Jawa Tengah. 

B. WAKTU PELAKSANAAN 

Hari : SENIN 

Tanggal : 4 Oktober 2010 

Waktu : Pk. 11.00 WIB – selesai ( DapatMenyesuaikan Kondisi ) 

 

03.  TUJUAN KEGIATAN 

1.  Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, khususnya Bidang 

Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

2. Mengkaitkan antara pengetahuan teoritis dengan kehidupan aplikatif yang terkait 

dengan materi pembelajaran PKn : Kelas-X Bab-2 dan 3 (Sistem Hukum Dan Peradilan 

Nasional; Hak Asasi Manusia);  serta Kelas XII Bab-1 (Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 

– khususnya membedah Pengamalan dan Penerapan Sila Ke-2 dalam menghadapi 

permasalahan sosial di masyarakat). 

3. Memperkenalkan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan keberadaan lembaga 

khusus yang menangani anak-anak penyandang masalah sosial yang terkait dengan 

perbuatan tindak pidana. 

4. Menambah wawasan kepada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang akan contoh pengamalan 

sila ke-2 Pancasila yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem lembaga peradilan, 

khususnya pembinaan anak-anak yang menyandang persoalan sosial dimasyarakat. 

5. Menciptakan nuansa baru agar siswa terhindar dari rasa kejenuhan dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar khususnya pada bidag studi PKn. 

 

 

04.  DESKRIPSI KEGIATAN 

A.  Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga siswa dapat memperoleh informasi 

tentang : 

1.  Latar Belakang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak 

2. Ragam permasalahan/persoalan yang dialami oleh penghuni lembaga 

pemasyarakatan 

3.  Tata Cara Pembinaan Anak Bermasalah 

4.  Suka dan duka, serta tantangan dalam pembinaan anak bermasalah 

5. Kondisi fisik LP Khusus Anak 



174 

 

 

 

 

B. Setelah selesai dilakukan tanya jawab, siswa diberi kesempatan melihat secara 

langsung dari dekat mengenai proses pembinaan anak didalam Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

C. Rangkaian acara kunjungan ditutup dengan bakti sosial dalam bentuk pemberian 

bantuan sosial oleh siswa-siswi SMA Kesatrian 1 berupa alat-alat tulis kepada anak-anak 

penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

 

 

05.  PESERTA 

Peserta terdiri dari 2 kelompok, yaitu Siswa dan Guru. 

Siswa terdiri dari seluruh siswa kelas X, sedangkan guru terdiri dari: 

Guru PKn    :    1  orang 

Kepala Sekolah  :    1  orang 

Wakil Kepala Sekolah :    1  orang 

Pembina OSIS  :    1  orang 

Guru BK   :    1  orang 

Pendamping Depkumham:    1  orang 

    

 

06.  ANGGARAN KEGIATAN 

Anggaran Kegiatan ini terdiri dari 2 sumber, yaitu : Anggaran Sekolah dan Iuran Siswa, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Untuk keperluan transportasi dan akomodasi dibebankan kepada Siswa Peserta 

2. Untuk keperluan Dukungan Internal Guru dibebankan kepada Sekolah 

 

 

07.  PENUTUP 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan agar dapat diterima dan 

ditindaklanjuti bersama demi membantu mewujudkan kemajuan di bidang pendidikan. Atas 

kerjasama dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan banyak terimakasih. 

 

 

        Semarang, 17 Agustus 2010 

 

Menyetujui 

Kepala SMA Kesatrian 1 Semarang    Guru Bidang Studi PKn 

 

 

 

 

Drs. T O T O, M.M.      ENDAH SOELISTIO, S.Pd. 

 

 



 

 

SEKO

SMA KESATR
Jl. Pamularsih 116

Nomor :   71/I03.33/SMA Kes.1/E.23/2010

Perihal :   Kunjungan Ke LP Khusus Anak

Lampiran :   1 berkas 

 

Kepada 

Yth. Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum

Di Semarang 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Dengan hormat, 

 

Seiring dengan dilaksanakan Kuriku

formal, maka SMA KESATRIAN 1, 

di Lembaga Pemasyarakatan Khu

 

Kegiatan ini selain bertujuan meni

pembelajaran empirik bagi siswa-

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn

 

Adapun kegiatan tersebut diatas

diperkirakan dimulai pada Pk, 11.

pelaksanaan kegiatan, kami sampa

 

Selain itu demi kelancaran proses 

orang personil guna melakukan p

 

Demikian permohonan ini kami sa

diatas, kami mengucapkan banyak 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     

 

Menyetujui,    

 Kepala SMA KESATRIAN 1  

 

 

 

 

 

Drs. T O T O, M . M .   

OLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

TRIAN 1 (TERAKREDITASI
16, � 024-7606150 – 7601201 Semarang � 50149 

 

 

10 

nak di Kutoarjo 

um Dan HAM 

rikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 di lingkun

 1, Jl. Pamularsih 116 Semarang bermaksud mengadakan ke

husus Anak di Kutoarjo Jawa Tengah. 

eningkatkan wawasan terhadap ilmu pengetahuan sosial, 

-siswi SMA Kesatrian 1 Semarang yang terkait langsun

Kn) 

tas rencana akan kami selenggarakan pada Hari SEN

11.00 WIB – selesai. Sedangkan segala sesuatu yang meny

paikan melalui Proposal Kegiatan yang terlampir dalam sura

es kunjungan ke lokasi, perkenankanlah pula kami memoh

n pendampingan selama kegiatan tersebut di atas. 

 sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasama serta t

ak terimakasih. 

     Semara

     

     Guru B

       ENDAH SOEL
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SI-A ) 

ungan lembaga pendidikan 

n kegiatan Studi Lapangan 

ial, juga merupakan upaya 

sung dengan Bidang Studi 

SENIN, 4 Oktober 2010, 

enyangkut persoalan teknis 

urat ini. 

ohon bantuan            1 

ta terkabulnya hal tersebut 

arang, 13 Juli 2010 

u Bidang Studi PKn 

ELISTIO, S.Pd. 



 

 

SEKO

  SMA KESATR
Jl. Pamularsih 116

Nomor :   118/IO3.33/SMA Kes.1/S.6/20

Perihal :   Informasi Keberangkatan Stud

Lampiran :   1 Lembar 

 

Kepada 

Yth. Bapak / Ibu Orang Tua / Wali Siswa / i S

Di Semarang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan telah disetu

kegiatan Studi Lapangan Ke LP

kami sampaikan informasi sebag

 

1. Kegiatan tersebut di atas aka

2. Mengingat jarak tempuh ke

kondisi kepadatan lalu linta

peserta tiba sebelum pukul 

Untuk itu para siswa peserta

jam pemberangkatan. 

3. Pada saat pemberangkatan 

+ dasi dan sepatu hitam po

ganti pada saat perjalanan

kepentingan pembelajaran.

4. Guna mengantisipasi hal-ha

pribadi selama di perjalanan

 

Demikian informasi yang dapat k

banyak terimaskasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     

 

  Mengetahui,  

 Kepala SMA KESATRIAN 1 

 

 

 

            Drs. T O T O, M . M .  

OLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

TRIAN 1 (TERAKREDITAS
16, � 024-7606150 – 7601201 Semarang � 50149 

 

 

/2010 

 Studi Lapangan Ke LP-Khusus Anak 

 / i SMA Kesatrian 1 

isetujuinya permohonan dari SMA Kesatrian 1 Semaran

 LP-Khusus Anak Di Kutoarjo oleh Kanwil Depkumham

bagai berikut : 

s akan dilaksanakan pada hari SELASA, 5 Oktober 2010.

h ke lokasi kegiatan dan padatnya agenda acara, serta

lintas, maupun permintaan dari pihak LP-Khusus Ana

kul 10.00 WIB, maka rombongan akan berangkat pa

serta Studi Lapangan diharapkan sudah siap/berkumpu

tan siswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam se

 polos, namun tetap disarankan membawa pakaian be

nan pulang. Selain itu siswa juga harus membawa 

an. 

hal terkait dengan kesehatan, maka diharapkan me

nan. 

pat kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasa

              Semarang, 27 Sep

       

     Guru Bidang Stu

              ENDAH SOELISTIO, 
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ASI-A ) 

arang untuk mengadakan 

ham Jawa Tengah, maka 

10. 

erta mempertimbangkan 

Anak yang menghendaki 

t pada pukul 05.00 WIB. 

mpul di sekolah sebelum 

 sekolah putih-abu-abu 

n bebas untuk keperluan 

wa alat-alat tulis untuk 

 membawa obat-obatan 

jasamanya kami ucapkan 

 September 2010 

 

g Studi PKn 

TIO, S.Pd. 
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Lampiran : 

 

 

 

SUSUNAN ACARA 
KEGIATAN STUDI LAPANGAN KE LP-KHUSUS ANAK DI KUTOARJO JAWA TENGAH 

SELASA, 5 OKTOBER 2010 

 

 

WAKTU RENCANA KEGIATAN 
04.30 – 05.00  Persiapan pemberangkatan dan pengecekan perlengkapan 

05.00 – 09.00 
Rombongan berangkat menuju ke lokasi Studi Lapangan di LP Khusus Anak 

Kutoarjo Jawa tengah 

09.00 – 12.00 Rombongan tiba di lokasi Studi Lapangan, dan melakukan kegiatan : 

  1. Mendengarkan Presentasi Pihak LP selama + 60 menit 

  2. Dialog + Tanya Jawab Siswa dengan pihak LP selama + 60 menit 

    3. Bakti Sosial + Ramah Tamah Siswa dengan Warga Binaan LP +  60 menit 

12.00 – 13.30 
Rombongan meninggalkan LP untuk Istirahat/sholat Dhuhur/makan siang di 

rumah makan prasmanan [ sesuai rujukan biro perjalanan ] 

13.30 – 15.00 
Rombongan menuju Taman Kyai Langgeng untuk memfasilitasi siswa melepas 

kejenuhan  

15.00 – 17.00 
Rombongan  singgah ke Taman Kyai Langgeng memberi kesempatan siswa 

menikmati suasana 

17.00 – 20.00 
Rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke Semarang +Sholat Maghrib, dan  

makan malam prasmanan [ sesuai rujukan biro perjalanan ] 

 
 

                  Semarang, 27 September 2010 

 

 Mengetahui,         

 Kepala SMA KESATRIAN 1             Guru Bidang Studi PKn 

 

 

 

            Drs. T O T O, M . M .             ENDAH SOELISTIO, S.Pd.
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WAWASAN / PENGETAHUAN   

YANG DIHARAPKAN DIPEROLEH SISWA SMA KESATRIAN 1 SEMARANG 

SELAMA KUNJUNGAN DI KE LP-KHUSUS ANAK 

 

Dengan kunjungan ke LP-Khusus Anak, maka diharapkan para siswa memperoleh informasi akurat mengenai hal-hal yang terkait 

sebgai berikut : 

 

1. Latar belakang dan dasar hukum dibentuknya LP-Khusus Anak 

2. Jenis-jenis LP dan kelasnya, serta apa saja yang membedakan setiap kelas LP 

3. Pelanggaran hukum apa saja yang dapat berakibat anak harus mendapat pembinan di LP-Khusus Anak 

4. Permasalahan sosial apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran hukum oleh anak-anak  

5. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum apa saja yang sering dilakukan anak-anak sehingga mereka harus dibina di LP-
Khusus Anak 

6. Apakah bentuk/wujud nyata peran/perhatian negara dalam hal menangani warga binaan yang menyandang masalah 
sosial di LP-Khusus Anak 

7. Bentuk pembinaan apa sajakah yang dilakukan oleh LP-Khusus Anak dalam memperlakukan warga binaan  

8. Hak-hak apa saja yang diperoleh ataupun yang tidak diberikan kepada mereka yang menjadi penyandang masalah sosial 
di LP-Khusus Anak  

9. Apa sajakah bentuk peran serta dari masyarakat dalam hal membantu secara tidak langsung terhadap pengentasan 
warga binaan 

10. Suka-duka apa sajakah yang dialami para warga binaan maupun para petugas dalam hal melakukan pembinaan di LP-
Khusus Anak 
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RINCIAN DUKUNGAN ANGGARAN  
STUDI LAPANGAN KE LP-KHUSUS ANAK DI KUTOARJO JAWA TENGAH 
[ Dalam Rangka Konsolidasi Pendahuluan Rencana Kunjungan Studi Lapangan Tgl. 5 Oktober 2010 ] 

                

1 Dukungan BBM Kendaraan Dinas Sekolah 

 

Rp. 

                  

150,000  

2 Uang Kontribusi Driver [ Mas Sucipto ] 

 

Rp. 

                     

75,000  

3 Kontribusi Makan  untuk 3 Orang    @ Rp. 20,000,-   : 

  

 

[ P. Endah Soelistio, P. Sudarsono, Mas Sucipto ] 

  

 

a Pagi 

   

Rp. 

                     

60,000  

 

b Siang 

   

Rp. 

                     

60,000  

4 Cadangan / Tidak Terduga 

  

Rp. 

                  

255,000  

        

      

Rp.         600,000  

        

        

      

Semarang,   17-agustus-2010 

        

        

        

 

Menyetujui, 

    

 

Kepala SMA KESATRIAN 1 

  

Guru Bidang Studi PKn 

        

        Drs. T O T O, M.M. ENDAH SOELISTIO, S.Pd. 
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Tugas Laporan Studi Lapangan 

 

Buatlah laporan kunjungan ke LP-KhususAnak di Kutoarjodenganketentuansebagaiberikut : 

1. Dibuatsecaraberkelompok 

2. Dibuatdengan format  :   

a. File presentasi Power Point (Untukdipresentasikan di depankelas) 

b. Versi Cetak di kertas (Untuk dikumpulkan guna kepentingan penilaian) 

3. Sistematika Isi Laporan : 

a. HalamanJudul : 

i. JudulLaporan 

ii. IdentitasKelompokPembuat (dilengkapiNama, KelasdanNomorAbsen) 

b. Halaman Isi : 

i. Latarbelakangkunjungan (dipaparkandenganbahasasendiri-sendiri) 

ii. Keadaanumum LP-Khusus-Anak (jmlwargabinaan, status/golonganpenghuni, Kasus-

kasus yang dialamiwagabinaan, latarbelakangkeluarga) 

iii. Kegiatanpembinaanwargabinaandalam LP + aktifitassehari-hariwargabinaandalam LP 

iv. Suka/duka, Harapan+cita-citawargabinaansetelahkeluar, 

Tanggapanmasyarakatterhadapmantanwargabinaan / napianak 

 

c. HalamanPenutup : 

i. Kesimpulan (kesimpulan yang 

dapatdiambilsetelahmelihatdaridekatkeaadaanwargabinaan) 

ii. Saran (Saran apa yang dapat disampaikan kepada teman-teman pelajar setelah melihat 

kenyataan sosial dair dalam LP anak) 

iii. Lampiran Foto-foto kenang-kenangan kegiatan selama kunjungan di LP (Jika ada
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Draft Dialog Siswa Kepada Warga Binaan LP-Khusus Anak 
[ Dalam Kunjungan Studi Lapanagn Ke LP Khusus Anak Kutoarjo – JATENG ] 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Apa kabar Adik-adik semua ….? 

 

Pertama-tama kami menyampaikan Salam Sejahtera dan Salam Hangat kepada Adik-adik sekalian 

dalam perjumpaan kita pada hari ini... 

 

Sebelum kita berbicara panjang lebar, untuk lebih mendekatkan hati diantara kita, maka kami akan 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kehadapan adik-adik semua. Perlu kami sampaikan bahwa 

kami adalah siswa-siswi dari SMA KESATRIAN 1 Semarang yang juga merupakan saudara-saudara 

juga dari adik-adik selkalian. 

 

Adapun maksud kedatangan kami semua kemari adalah untuk menimba tentang pengalaman, 

sekaligus juga menimba ilmu, sekaligus berbagi suka dan duka diantara kita. Jadi, kami berharap agar 

adik-adik sekalian bisa lebih dekat dengan kami, dan tidak perlu malu ataupun menutup diri kepada 

kami, karena kami ini adalah saudara-saudara dari adik-adik semua. 

 

 

Adik-adik yang berbahagia,  

 

Dalam kesempatan berdialog ini, kami mohon berkenan agar adik-adik  tidaklah berkeberatan untuk 

berbagi pengalaman selama berada disini. Untuk itu kami ingin bertanya kepada : 

 

WB-1  : Apa kabar dik ?  

  Namanya siapa nih ? 

 Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan adik selama disini ? senang nggak karena 

banyak temannya ? 

 Selama disini, pelajaran dan ketrampilan apa yang sudah diajarkan kepada adik ? 

 

WB-2   : Selama disini fasilitas untuk bermain ada nggak, lalu kalau ada, fasilitas bermain apa 

yang ada disini ? 

 Apa disini juga ada fasilitas untuk bermain musik ? 

 Pernah diajak ikut lomba/pertandingan di luar LP nggak, kalau pernah, dimana, dan 

lomba apa ? 
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WB-3   : Sebelumnya mohon maaf nih, kalau boleh tahu, dulu melakukan apa kok adik bisa 

sampai berada disini ? 

 Berapa kali orang tua adik ataupun saudara berkunjung menengok kemari ? 

 Kangen nggak dengan orang tua dan kakak/adik di rumah ? 

 Kalau orang tua/saudara datang kemari, biasanya dibawakan oleh-oleh apa ? 

 Ngmong-omong, kalau besok keluar dari sini, cita-citanya pengin kemana, jadi apa ? 

 

WB-4   : Pernah dikunjungi pihak lain nggak selain orang tua dan saudara sendiri? 

 Teman-teman yang dulu ada nggak yang pernah nengk kemari ? 

Dari sekian banyak kegiatan yang ada disini, yang paling disenangi adik maupun 

teman-teman lainnya kegiatan apa ? 

WB-5   : kalau disini, makan pakai lauk apa ? 

  Tiap hari menunya ganti nggak ? apa saja ? 

  Makanan yang paling disukai adik dan teman-teman disini apa ? 

 

WB-6   : Kalau soal berpakaian, disini apa juga harus pakai paian seragam ? 

 Selain pakaian  seragam, kalau pakai pakaian bebas bawa sendiri dari rumah apa ada 

yang diberi dari pihak lain ? 

 

WB-7   : Eh.. ngomong-omong, petugas disini baik-baik apa galak-galak ? 

 Petugas yang paling disukai sama adik siapa ? 

 Kalau yang paling tidak disukai ada nggak? siapa ? Kenapa ...? 

 

WB-8   : Bapak/ibu oetugas disini, ada yang sering memberi sesuatu nggak kepada adik? 

Biasanya sering dikasih apa ? 

 

 

DIALOG PENUTUP : 

  

 Baik adik-adik, kakak-kakak disini mengucapkan banyak terimakasih atas tanggapan 

dan keakrabannya, semoga adik senang dengan pertemuan ini. Kakak-kakak berdoa, 

semoga apa yang menjadi keinginan dan cita-cita adik semua dapat terwujud kelak 

di kemuadian hari. 
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Gb 10. Foto hasil portofolio kelas 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 30 April 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 11. Siswa berfoto bersama hasil portofolio 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 30 April 2013
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