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ABSTRAK 

  

Kristiyono, Arif.2013. Analisis isi (Content Analysis) pada buku teks mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP. Skripsi. Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.. Dosen Pembimbing II Muhammad 

Aris Munandar, S.Sos., M.M.. 66 halaman. 

 

Kata Kunci: Analisis Isi (Content Analysis), Buku Teks, PKn 

 

Keberadaan buku teks sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Selain sebagai bahan yang berisi materi pelajaran, buku teks digunakan sebagai 

acuan dalam mencapai tujuan belajar. Bagi guru, selain sebagai buku pegangan, 

buku teks juga digunakan sebagai alat untuk memantau seberapa jauh 

ketercapaian siswa dalam mengikuti pelajaran, sedangkan bagi siswa buku teks 

dapat diajadikan teman belajar ketika tidak sedang berada dalam lingkungan 

kelas. Sebab keterbatasan waktu tatap muka membuat siswa harus berupaya 

memperkaya pengetahuan melalui berbagai sumber. Salah satunya melalui buku 

teks. Oleh karena itu, mengingat pentingnya perana buku teks, hendaknya setiap 

buku teks harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar dalam 

pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisi isi dan megetahui 

sejauh mana isi yang terkandung pada buku teks PKn kelas VII SMP yang 

disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 sesuai dengan keilmuan dan tujuan PKn 

yang meliputi Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition dalam 

mewujudkan warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Analisis Isi (Content 

Analysis) kulalitatif dengan dukungan data kuantitaif.Data kuantitatif berupa 

perbandingan setiap indikator yang menghasilkan presentase digunakan untuk 

memperkuat data kualitatif dalam analisis ini. Sehingga Analisis Isi (Content 

Analysis) ini memperoleh hasil yang mendalam. Objek penelitian ini adalah buku 

teks PKn Kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006.Fokus 

penelitian atau unit analisis adalah kandungan isi yang ada pada buku teks PKn 

kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru terbitan Erlangga yaitu pada 

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, dan pendidikan karakter yang meliputi Civic Knowledge, Civic 

Skill, dan Civic Disposition.. 

Analisis ini dihitung berdasarkan jumlah paragraf yang tersedia dalam 

buku teks. Jumlah halaman untuk masing masing bab adalah 22%, 29,5%, 29,5%, 

dan 19%. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan persebarannya merata.  Namun 

pada bagian subbab untuk setiap babbnya terdapat bagian yang jumlah 

halamannya terlalu banyak dibandingkan dengan subbab yang lain. Hasil analisis 

untuk masing-masing subbab dibandingkan dengan jumlah halaman yang tersedia 

dalam buku teks memperoleh hasil yang berbeda dan tidak merata. Bab III yang 

memiliki prosentase sebesar 64%, 14%, 11%, dan 11%.  . Subbab pertama pada 
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bab III memiliki jumlah materi yang jumlahnya jauh dari jumlah materi yang lain. 

Perbedaan jumlah materinya tiga kali lipat dari jumlah yang lain pada bab ini. 

Hasil tersebut berbeda jauh dengan bab yang lain yang cukup merata Hasil untuk 

yang lain untuk bab II dan IV masing-masing sebesar 25%, 22%, 39%, 14% dan 

22%, 35%, 43%. 

Analisis yang berikutnya yaitu pada aspek Civic Knowledge, Civic Skill 

dan Civic Disposition. Civic Knowledge pada buku teks ini memenuhi materi 

yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 

ayat 1 dinyatakan bahwa substansi pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam 

standar isi. Begitu pula untuk Civic Skill yang memperoleh hasil masing-masing 

adalah mengidentifikasi 11%, menjelaskan 14%, mempertahankan pendapat 29%, 

menggambarkan 19%, menganalisis 19%, mengambil penndapat 8% pada unsur 

intelektual. Unsur partisipasi dan Civic Disposition  belum tersedia dalam buku 

teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006. 

Beberapa kekurangan dalam buku teks ini terdapat jumlah materi yang 

terlalu banyak pada bab III subbab pertama yang jauh melebihi jumlah subbab 

yang lain. Selain itu ketidakmerataan jumlah ketersediaan aktivitas maupun aspek 

pengetahuan, keterampilan, karakter, dan dua kesalahan berupa ketidaksesuaian 

contoh gambar dan teks proklamasi juga terdapat dalam buku teks ini perlu 

mendapat perhatian dari penyusun. Jumlah masing-masing materi dan aktivitas 

hendaknya lebih merata. Gambar yang digunakan sebagai contoh hendaknya juga 

lebih dicermati pemilihannya. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dipahami oleh 

siswa. Begitu pula dengan kesalahan penulisan teks proklamasi yang memerlukan 

perhatian yang lebih cermat. Sebab berhubungan dengan keaslian teks maupun 

sumber yang digunakan. Hal ini dilakukan agar terjamin keaslian isi teks 

proklamasi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 “Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kutipan yang jelas 

tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang tugas 

pokok negara. Mewujudkan bangsa yang cerdas tidak dapat dibantahkan sebagai 

tanggungjawab utama negara kepada setiap warga negaranya. Cerdas bukan hanya 

bagaimana mendidik warga negara menjadi warga yang berpengetahuan luas 

tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) namun 

penguatan mentalitas melalui pembagunan karakter juga harus berjalan selaras. 

Pembangunan karakter tersebut dikenal sebagai Nation Character Buliding yaitu 

karater bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan pada Pancasila 

sebagai falsafah dan jatidiri bangsa. 

 Pembangunan karakter tersebut menjadi bagian pokok disamping 

pengembangan IPTEK. Bangsa Indonesia tidak akan pernah bangkit dan maju 

menjadi bangsa yang besar dan berkualitas ketika pengembangan IPTEK tidak 

disertai dengan pengembangan karakter. Tidak seimbanganya pembangunan 

karakter tersebut dapat kita temui melalui fenomena yang sekarang menimpa 

bansa kita. Pelaku Korupsi sebanyak 63,49% adalah pejabat Eksekutif. Pejabat 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, namun miskin  karakter (Data 

ICW 2010). 

 Dalam perkembangan sejarah pembangunan karakter yang ada pada 

bangsa Indonesia sudah sejak lama tumbuh dan berkembang. Berbagai model dan 

upaya dalam membangun karakter bangsa ini pun beragam. Mulai Tahun 1908 

munculnya Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan menuju Indonesia 

merdeka. Kemudian diikuti berbagai pergerakan lain seperi Sarekat Dagang, 

Indische Partij sampai pada pergerakan kemerdekaan. Visi yang mereka bawa 

ialah bersatu menuju kemerdekaan Indonesia. Karakter yang kuat dan melekat 
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pada semangat perjuangan mereka berimbas keseluruh penjuru sampai akhirnya 

melahirkan proklamasi 17 agustus 1945. 

 Kemerdekaan sudah terwujud, disertai pembangunan karakter yang 

senantiasa dibangun untuk menjaga keutuhan NKRI. Karakter tersebut ialah yang 

berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah dan jatidiri bangsa Indonesia. 

Pembangunan itu dilakukan melalui berbagai upaya formal maupun non formal. 

Upaya pembangunan melalui kegiatan formal antara lain melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan. 

 Pendidikan Kewarganegaraan dikenal mulai tahun 1957 dengan nama 

Kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1959 diperkenalkan menjadi pelajaran 

Civics dengan Civics Manusia Indonesia Baru. Pada tahun 1962 istilah tersebut 

kembali berubah menjadi Kewargaan Negara dan pada 1968 menjadi Pendidikan 

Kewargaan Negara. Istilah-istilah tersebut terus mengalami perubahan. Tahun 

1975 berganti dengan Pendidikan Moral pancasila (PMP), Tahun 1994 dengan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tahun 1999 dengan 

pencabutan materi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P-4), dan 

sekarang berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Fathurrohman . 

staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Fathurrohman,S.Pd.,M.Pd/SEJARAH 

PERKEMBANGAN PKn.pdf, , diunduh pada 18 Februari 2013) 

 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar pendidikan karakter tidak lepas 

dari visi, misi dan tujuannya yaitu “Membentuk warga Negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamantkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945” (http://pkn22.blogdetik.com/2012/01/18/visi-misi-tujuan-dan-

ruang-lingkup-mata-pelajaran-pkn-smp/ diunduh pada 18 Januari 2013). 

 Laros Tuhuteru dalam tulisannya pada Prosiding Seminar Nasional dan 

Kongres PKn se Indonesia tahun 2010 menyatakan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban 

misi nasional bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui 

koridor “Value-based  education” konfigurasi atau kerangka sistemik PKn 

dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:  

http://pkn22.blogdetik.com/2012/01/18/visi-misi-tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-pkn-smp/
http://pkn22.blogdetik.com/2012/01/18/visi-misi-tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-pkn-smp/
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 Pertama ; PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga 

Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan 

bertanggungjawab. 

 Kedua ; PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 

memuat dimensi – dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat 

konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, 

nilai, konsep, dan moral Pancasila. 

 Ketiga ; PKn secara pragmatig dirancang sebagai subjek pembelajaran 

yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding value) 

dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku 

yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, 

nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela 

negara 

 Kurikulum merupakan landasan bagi terselenggaranya proses 

pembelajaran. Kurikulum dikatakan oleh Mulyasa (dalam Anjarsar, 2012 : 1) 

sebagai komponen yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh 

pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Pada 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah merumuskan berbagai standar 

minimal baik isi maupun proses dalam setiap jejang pendidikan. Standar tersebut 

kemudian dikembangkan oleh masing-masing sekolah untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan ideal setiap mata pelajaran. 

 Dalam upaya perwujudan tercapai tujuan pendidikan dalam mata pelajaran 

PKn serta memenuhi standar yang ditetapkan dalam kurikulum antara lain 

dibutuhkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran digunakan sebagai fondasi 

atau bahan pokok dalam menyampaikan berbagai kompetensi yang akan dicapai. 

Buku teks merupakan salah satu sarana yang sering digunakan oleh setiap guru 

dalam proses pembelajaran. Buku teks dijadikan sebagai bahan pokok selain 

bahan tambahan lain untuk memperkaya referensi. Namun demikian tidak jarang 

pula yang hanya mengacu pada buku teks karena keterbatasan ketersediaan buku 
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atau dirasa sudah cukup untuk mencapai kompetensi dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, buku teks memiliki peranan yang 

sangat penting dalam pembelajaran PKn. 

 Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya 

strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan, karena dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu 

seharusnya buku teks yang digunakan dapat menunjang dalam peningkatan hasil 

belajar dan mencerdaskan bangsa dalam hal ini adalah pelajar (Banowati, 

2007:147). 

 Keberadaan buku teks sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. elain 

sebagai bahan yang berisi materi pelajaran, buku teks digunakan sebagai acuan 

dalam mencapai tujuan belajar. Bagi guru, selain sebagai buku pegangan, buku 

teks juga digunakan sebagai alat untuk memantau seberapa jauh ketercapaian 

siswa dalam mengikuti pelajaran, sedangkan bagi siswa buku teks dapat 

diajadikan teman belajar ketika tidak sedang berada dalam lingkungan kelas. 

Keterbatasan waktu tatap muka membuat siswa harus berupaya memperkaya 

pengetahuan melalui berbagai sumber. Salah satunya melalui buku teks. Oleh 

karena itu, mengingat pentingnya perana buku teks, hendaknya setiap buku teks 

harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar dalam pembelajaran. 

 Anak usia SMP khususnya kelas VII, pada umumnya masuk kategori 

sebagai remaja awal yakni remaja yang berusia antara 10- 14 tahun. Pada usia ini 

tentu mereka mempunyai banyak keunikan serta psikologis yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran. Pada fase ini pembelajaran yang 

mengembangkan sikap (Afektif ) sangat dibutuhkan dalam pengembangan karakter 

siswa. Agustian dalam bukunya yang berjudul ESQ (Emotional spiritual 

Quotient) (2001 : 56) mengatakan bahwa yang diperlukan dalam pendidikan 

formal sebenarnya adalah bagaimana membangun kecerdasan hati seperti 

ketangguhan, inisiatif, dan optimisme. Ketika menyelesaikan studinya siswa 

diharapkan memiliki kemampuan IPTEK yang dibekali kemampuan Emotional 

Qoutient (EQ) yang memadai. 
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 Oleh karena itu buku teks pada mata pelajaran PKn harus memuat 

mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang berlandaskan pada Pancasila 

sebagai Falsafah dan jatidiri bangsa. Selain itu juga harus mampu membangun 

kecerdasan emosional siswa/ Emotional Quotient (EQ) sebagai bekal untuk 

mengimbangi kecerdasan dibidang IPTEK. Hal ini dimaksudkan agar di masa 

yang akan datang siswa mampu IPTEK mampu dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

 Buku teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 merupakan salah 

satu buku teks yang digunakan pada jenjang SMP. Buku teks ini memiliki 

gambaran umum yang menarik. Di antaranya ada rangkuman materi, 

dokumentasi/ ilustrasi gambar, aktivitas mandiri maupun kelompok, catatn tepi, 

uji kompetensi, maupun skala sikap. Selain itu adanya apersepsi yang ditunjukkan 

pada awal pembahasan setiap bab menjadi bagian yang unik. Bagian ini 

menganalogikan materi yang akan disampaikan dengan berbagai peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami. Beberapa hal tersebut yang membuat 

peneliti tertarik mngetahui isi dari buku teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru 

tahun 2006. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis isi (Content Analysis) pada buku teks mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini 

adalah bagaimana kualitas isi buku teks PKn kelas VII SMP yang disusun oleh 

Tim Abdi guru tahun 2006 yang meliputi Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic 

Dispositon dalam mewujudkan warga negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamatkan Pancasila dan UUD 1945? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

melakukan analisi isi dan megetahui kualitas isi yang terkandung pada buku teks 
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PKn kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 sesuai dengan 

keilmuan dan tujuan PKn yang meliputi Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic 

Disposition dalam mewujudkan warga negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Manfaat Teoretis bagi peneliti, memberi kesempatan pada peneliti 

untuk menembah kajian ilmiah yang berkenaan dengan buku teks PKn 

dan kesesuainnya dengan keilmuan, maupun tujuan dari PKn sehingga 

akan berguna bagi peneliti kelak. 

b. Manfaat teoretis bagi pihak lain, hasil-hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi guna melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan penyusunan buku teks PKn yang sesuai dengan 

muatan keilmuan dan tujuan dari PKn. 

2. Manfaat Praktis 

1. Manfaat praktis bagi pihak sekolah sebagai informasi referensi dalam 

menentukan buku teks yang baik bagi terselenggaranya Pendidikan 

Kewarganegaraan yang baik. 

2. Manfaat praktis bagi dinas pendidikan maupun penyusun buku teks 

sebagai informasi referensi dalam membantu meningkatkan kualitas 

buku teks, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

1. Analisis Isi (Content Analysis) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Isi kualitatif untuk 

menganalisis buku teks PKn kelas VII SMP. Kemudian unit yang dipilih 

sebagai objek penelitian yang akan dianalisis adalah buku teks PKn yang 
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disusun oleh Tim Abdi Guru yang diterbitkan oleh Erlangga. Dengan 

menggunakan Analsisis Isi kualitatif diharapkan peneliti mampu memberikan 

penjelasan mengenai isi yang terkandung dalam buku teks tersebut. Keilmuan 

dan tujuan PKn  yang meliputi Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic 

Dispositon dalam mewujudkan warga negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamatkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi fokus Analisis 

Isi ini. Ketiga hal tersebut merupakan bagaina penting yang harus ada dalam 

buku teks PKn kelas VII SMP dalam upaya membentuk Good Citizenship 

Pancasilais. 

 

2. Buku Teks 

Buku teks merupakan buku yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-

masing jenjang pendidikan yang disusun oleh para ahli berdasarkan kebutuhan 

dan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Buku teks yang sering digunakan pada kelas VII SMP ada beberapa 

macam. Buku-buku tersebut ada yang bersumber dari Badan Standar Nasional 

Pendidikan yang dibukukan dalam bentuk cetak maupun dari beberapa penerbit 

lain yang terekomendasi dari diknas. Antara lain dari Erlangga, Yudhistira, 

Tiga Serangkai, dan lain-lain. Di antara beberapa buku tersebut buku teks yang 

diterbitkan oleh Erlangga yang disusun oleh Tim Abdi Guru memiliki 

gambaran umum yang menarik. Di antaranya ada rangkuman materi, 

dokumentasi, uji kompetensi, maupun skala sikap. Dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan analisis isi (Content Analysis) pada buku teks PKn kelas VII 

SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru yang diterbitkan Erlangga tahun 2006. 

 

 

3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara 
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Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam Penelitian ini peneliti memilih PKn untuk jenjang SMP. Peneliti 

bermaksud menganalisis isi buku teks PKn yang ada pada kelas VII SMP yaitu 

buku yang disusun oleh Tim Abdi Guru yang diterbitkan oleh Erlangga tahun 

2006. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Analisis Isi (Content analysis) 

1. Pengertian 

Eriyanto (2011:1) dalam bukunya yang berjudul Analisis isi 

menjelaskan bahwa analisis isi (Conten Analysis) yaitu metode yang digunakan 

dalam sebuah penelitian untuk mengetahui dan memahami isi (Content), apa 

yang terkandung dalam  isi dokumen. Metode ini juga dapat digunakan dalam 

menganalisis semua bentuk dokumen, baik cetak maupun visual. Misalnya 

Surat kabar, radio, televise, iklan, film, buku, surat pribadi, kitab suci, maupun 

selebaran. 

Barelson (dalam Bungin, 2007 : 155-156) mendefinisikan analisis isi 

dengan “Content analysis is research technique for the objective, systematic, 

and quantitative description of the manifest content of communication”. 

Barelson menekankan analisis isi sebagai teknik penelitian yang objektif, 

sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang terkandung dalam 

komunikasi. Namun demikian penekanan yang diberikan berikutnya oleh 

Barelson adalah pada objektif dan sistematis. Sehingga metode ini juga dapat 

digunakan pada teknik kualitaif tergantung bagaimana pemanfaatannya. 

 

2. Tujuan 

Menurut Bungin (2007:156) mengatakan bahwa penggunaan analisis isi 

tidak jauh berbeda dengan analisis kualitatif lainnya. Hanya saja karena teknik 

ini dapat digunakan pada pendekatan yang berbeda (baik kualitatif maupun 

kuantitatif), maka penggunaan analisis isi tergantung pada kedua pendekatan 

itu. Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh berbeda 

dengan penelitian yang lain. Fenomena yang dapat diamati harus ada rumusan 

yang tepat dan semua tindakan didasarkan pada tujuan tersebut. 
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Unit analisis yang dipilih untuk akan dikaji yaitu memilih objek 

penelitian yang menjadi sasaran analisis. Jika objek penelitian berhubungan 

dengan data verbal maka perlu disebutkan tanggal dan alat komunikasi yang 

bersangkutan. Namun demikian ketika pesan itu disampaikan melalu media 

tertentu, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap media tersebut. 

Pada penelitian ini analisis isi (Content Analysis) digunakan untuk 

mengetahui isi yang terkandung dalam buku teks PKn kelas VII SMP yang 

disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006. Buku teks tersebut dipilih sebagai 

objek yang akan diteliti. 

 

B. Buku Teks 

1. Pengertian 

Menurut Echols dan Sadily (seperti yang dikutip Tarigan dalam Anjar 

Sari 2012:10) menjelaskan istilah buku teks merupakan terjemahan atau 

padanan textbook dalam bahasa Inggris. Walaupun dalam kamus textbook 

diterjemahkan dengan buku pelajaran tetapi demi kepraktisan dan untuk 

menghindarkan salah paham maka istilah buku teks tetap dipergunakan. 

Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya 

strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan, karena dapat berfungsi 

sebagai sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung 

tercapainya kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Sehubungan 

dengan hal itu seharusnya buku teks yang digunakan dapat menunjang dalam 

peningkatan hasil belajar dan mencerdaskan bangsa dalam hal ini adalah 

pelajar (Banowati, 2007:147). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

(Pusbuk, 2011:1) menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran) adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan 

kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun 
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berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (pasal 1) dan digunakan sebagai 

acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 2). 

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan pengertian buku teks, salah 

satunya Buckingham (seperti yang dikutip Tarigan dalam Anjar Sari 2012:10) 

mengemukakan bahwa buku teks adalah sarana belajar yang biasa digunakan di 

sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program 

pengajaran. Lebih rincinya, menurut Bacon (dalam Tarigan, 1990:11) buku 

teks merupakan buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan 

cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu 

dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. 

Husen, dkk (dalam Anjarsari, 2012:10) mengatakan bahwa buku teks 

adalah buku pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar, 

yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan 

tujuan-tujuan intruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran 

yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 

Berdasarkan pengertian di atas buku teks merupakan buku yang disusun 

berdasarkan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan yang disusun oleh 

para ahli berdasarkan kebutuhan dan kurikulum yang telah ditetapkan 

 

2. Manfaat 

Buku teks merupakan sarana penting sebagai penunjang kegiatan 

belajar mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Menurut Buckingham (dalam 

Tarigan 1990:15-16) banyak cara efektif yang dapat digunakan siswa dalam 

menggunakan dan memanfaatkan buku, antara lain dengan membaca intensif. 

Guru hendaknya dapat menjelaskan bahwa nilai buku teks tergantung dari 

penggunaannnya bagi tujuan khusus buku teks. Keuntungan khusus antara lain: 

a. kesempatan mempelajarinya sesuai dengan kecepatan masing-masing; 

b. kesempatan untuk mengulangi atau meninjau kembali; 

c. kemungkinan mengadakan pemeriksaan terhadap ingatan; 

d. kemungkinan untuk membuat catatan-catatan bagi pemakai selanjutnya; 
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e. sarana visual khusus buku teks yang ditampilkan dapat menunjang 

pemahaman isi buku teks; 

Pemanfaatan buku teks harus dilaksanakan secara konsisten sehingga 

diperoleh hasil belajar yang memuaskan. Dengan pemanfaatan buku teks yang 

demikian maka akan didapatkan manfaat yang maksimal dari pemanfaatan 

buku teks. 

 

C. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII SMP 

1. Pengertian PKn 

Pendidikan kewarganegaraan dikenal mulai tahun 1957 dengan nama 

Kewarganegaraan. Kemudian pada tahun 1959 diintrodusir menjadi pelajaran 

Civics dengan Civics Manusia Indonesia Baru. Pada tahun 1962 istilah tersebut 

kembali berubah menjadi Kewargaan Negara dan pada 1968 menjadi 

Pendidikan Kewargaan Negara. Istilah-istilah tersebut terus mengalami 

perubahan. Tahun 1975 berganti dengan Pendidikan Moral pancasila (PMP), 

Tahun 1994 dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(PPKn), 

tahun 1999 dengan pencabutan materi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan 

Pancasila (P-4), dan sekarang berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn)(Fathurrohman.staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/,S.Pd.,M.Pd/

SEJARAHPERKEMBANGANPKn.pdf, Fathurrohman, diunduh pada 18 

Februari 2013). 

Widodo (2010: 117) memberikan pengertian Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia 

dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Laros Tuhuteru dalam tulisannya pada Prosiding Seminar Nasional dan 

Kongres PKn se Indonesia tahun 2010 menyatakan bahwa Pendidikan 

kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban 

misi nasional bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui 
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koridor“Value-based  education” konfigurasi atau kerangka sistemik Pkn 

dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut : Pertama ; Pkn secara 

kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang 

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab. Kedua ; PKn 

secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi – 

dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling 

berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan 

moral Pancasila. Ketiga ; PKn secara pragmatig dirancang sebagai subjek 

pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content 

embedding value) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk 

berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih 

lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang 

demokratis, dan bela negara. 

Pebriyeni (2010: 149) memberikan pengertian bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Hakekat dari Pendidikan 

kewarganegaraan pada pendidikan formal ini yaitu berupaya secara sadar dan 

terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan 

jatidiri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban 

dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan 

negara.  

Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 sacara normatif 

menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Dengan demikian dapat dikatakan PKn mengemban misi yang besar 

untuk mencerdaskan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Cerdas 
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yang dimaksud bukan hanya mampu menguasia materi secara teoretis (civic 

knowledge), namun juga mampu mengambil tindakan tepat (Civic skill) dalam 

bernagai peristiwa sosial dan mampu bertanggungjawab dalam berbagai 

tindakan (civic responsibility). 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan PKn 

Sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup 

isi. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  adalah terwujudnya 

suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa  

(nation and character building) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi 

mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga 

negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Halking 

: 2010 :51). 

Budimansyah dan Suryadi (dalam Halkin, 2010: 51) memberikan 

gambaran mengenai aspek kompetensi kewarganegaraan. Aspek-aspek 

kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

Aspek-aspek kompetensi tersebut antara lain pengetahuan kewarganegaraan 

(Civic Knowledge), keterampilan kewarganegaraan (Civic Skill), dan watak 

atau karakter kewarganegaraan (Civic disposition). 

 

Eriyanti menjelaskan lebih rinci oleh (2010: 45) mengenai tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengembangkan kompetensi sebagai 

berikut. Pertama memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan 

kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. 

Kedua memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi 

secara demokratis dan bertanggungjawab. Ketiga memiliki watak dan 

kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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3. Pendidikan Kelas VII SMP 

Anak usia SMP pada umumnya masuk kategori sebagai remaja awal 

yakni remaja yang berusia antara 10- 14 tahun. Pada usia ini tentu mereka 

mempunyai banyak keunikan serta psikologis yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran. Terutama pada pelajaran PKn yang mengemban amanah 

membangun karakter siswa. Rifa‟I dan Catharina dalam Psikologi pendidikan 

(2009 : 64) mengatakan bahwa pada fase ini adalah fase terjadinya perubahan 

yang signifikan terhadap sikap anak. Pada masa ini pula siswa mulai dikenal 

mempunyai banyak idealisme yang ingin diwujudkan dimasa yang akan 

datang. 

Jenjang Pendidikan SMP merupakan fase antara pada pendidikan dasar 

karena berada diantara Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas tentunya 

memerlukan perlakuan yang berbeda tentang bagaimana mengajarkan maupun 

menyediakan bahan ajar bagi jenjang ini. Ada perlakuan khusus untuk 

mencapai setiap kompetensi yang harus tersedian dalam setiap sarana 

pembelajaran. Antara lain di dalam buku teks. Dalam tahap perkembangannya, 

siswa SMP berada pada tahap periode  perkembangan yang sangat pesat, dari 

segala aspek. Perkembangan tersebut sangat erat kaitannya dengan 

pembelajaran yaitu perkembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 

 

4. Kurikulum PKn SMP 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dalam 

rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Muslich, 2007:1). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai diberlakukan 

sejak tahun ajaran 2006/2007 menggantikan kurikulum 2004. KTSP disusun 
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oleh satuan pendidikan masing-masing yang berpedoman pada rambu-

rambu yang diberikan oleh pemerintah (Mendikbud). Melalui rambu-rambu 

yang disusun dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasinal Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal 

Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 26 ini, setiap satuan 

pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA) diharapkan dapat 

mengembangkan kurikulum tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan 

setiap proses pendidikan (Muslich, 2007:v). 

Standar isi maupun standar kelulusan (SI dan SKL) merupakan 

bagian dalam unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan merupakan salah satu implementasi Undang-Undang 

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional. Peraturan ini 

memberi arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar 

nasional pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Standar isi yang berisikan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

kelas VII SMP dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Kelas VII Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menunjukkan sikap positif 

terhadap norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan 

1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-

norma, kebiasaan, adat istiadat,  

peraturan,  yang berlaku dalam 
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bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

 

 

 

 

 

 

2. Mendeskripsikan makna 

Proklamasi Kemerdekaan dan 

konstitusi pertama. 

masyarakat. 

1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting 

hukum bagi warganegara. 

1.3 Menerapkan norma-norma, 

kebiasaan, adat istiadat dan peraturan 

yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2.1Menjelaskan makna proklamasi 

kemerdekaan. 

2.2Mendeskripsikan suasana kebatinan 

konstitusi  pertama. 

2.3Menganalisis hubungan antara 

proklamasi kemerdekaan dan UUD 

1945. 

2.4Menunjukkan sikap positif terhadap 

makna proklamasi kemerdekaan dan 

suasana kebatinan konstitusi pertama. 

 

Tabel 2.2 Kelas VII, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menampilkan sikap positif 

terhadap perlindungan dan 

penegakan Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

 

 

 

 

4. Menampilkan perilaku 

kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

3.1Menguraikan hakikat, hukum dan 

kelembagaan HAM. 

3.2Mendeskripsikan kasus pelanggaran 

dan upaya penegakan HAM. 

3.3Menghargai upaya perlindungan 

HAM. 

3.4Menghargai upaya penegakan HAM 

 

4.1Menjelaskan hakikat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat. 

4.2Menguraikan pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab. 

4.3Mengaktualisasikan kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas 

dan bertanggung jawab. 

 

Standar proses merupakan suatu acuan minimal yang harus 

diselenggarakan dalam setiap pembelajaran. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
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aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta 

psikologi peserta didik (Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005, pasal 19 

ayat 1). Proses sebagaimana yang diinginkan dalam Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 tentunya memerlukan berbagai elemen 

penunjang baik sumberdaya pengajar maupun Sarana dan Prasarana yang 

memadai. 

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah 

umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

(Permendiknas No 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 2). Dalam mata pelajaran 

PKn, standar kompetensi kelulusannya sesuai dengan Peraturan menteri 

Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan kriteria yang harus dipenuhi untuk kelas VII adalah memahami dan 

menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma  kebiasaan, adat istiadat, 

dan peraturan,  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan 

makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan suasana 

kebatinan konstitusi pertama, menghargai perbedaan dan kemerdekaan 

dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab, dan 

menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

b. PKn sebagai Pilar Pendidikan Karakter 

Kata karakter berasal dari kata Yunani, charassein, yang berarti 

mengukir sehingga terbentuk sebuah pola. Mempunyai akhlak mulia secara 

otomatis dimiliki oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, tetapi 

memerlukan proses panjang melalui pengasuhan dan pendidikan. Dalam 

bahasa Arab karakter ini mirip dengan akhlak (akar kata khuluk), yaitu 

tabi‟at atau kebiasaan melakukan hal baik. Megawangi (dalam Halking, 

2010: 52) menjelaskan terbentuknya karakter manusia ditentukan oleh dua 
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faktor yaitu nature (Faktor alami atau fitrah) dan nurture (sosial dan 

pendidikan). 

Membangun Karakter (Character Building) tetntu harus menjadi 

pilihan bagi semua orang, terutama bagi para pemimpin bangsa. Kompas 30 

Oktober 2009 menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

ketika membuka Temu Nasional (Indonesia Summit) tahun 2009 di Jakarta, 

menyampaikan statemen resmi dan meminta Mendiknas Muhammad Nuh, 

untuk mengubah meodologi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, agar 

mampu mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif, memunculkan 

semangat kemandirian dan jiwa kewirausaan anak didik, serta 

menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter (Abdul, 2010:1). 

Pemerintah melalului Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 antara lain ada 

ketentuan yang berbunyi bahwa “Kelompok mata pelajaran 

Kewarganegaraan dan Kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 

meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia”. 

Dalam lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 sacara normatif 

dikemukakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban 

untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Budimansyah dan Suryadi (dalam Halkin, 2010: 51) memberikan 

gambaran mengenai aspek kompetensi kewarganegaraan. Aspek-aspek 

kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut antara laian 

pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), keterampilan 

kewarganegaraan (Civic Skill), dan watak atau karakter kewarganegaraan 

(Civic disposition). 
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Civic Knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan 

materi isi yang harus diketahui oleh warga negara, dalam hal ini peserta 

didik. Pada prinsipnya pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan hak-

kewajiban/ peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar 

tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal 

sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 

2005:4) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 

ayat 1 dinyatakan bahwa substansi pendidikan kewarganegaraan tercantum 

dalam standar isi. Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk 

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Dengan demikian dalam standar isi PKn akan dirtemukan materi 

atau bahan kajian yang bersumber pada ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu 

filsafat moral/filsafat Pancasila.  Apabila diperhatikan, akar keilmuan PKn 

dalam satuan pendidikan dasar dasar dan menengah meliputi aspek-aspek 

berikut. 

1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

2) Norma Hukum 

3) Hak Asasi Manusia 

4) Kebutuhan Warga Negara 

5) Konstitusi Negara 

6) Kekuasaan dan Politik 

7) Pancasila 

8) Globalisasi 

Kompetensi berikutnya yaitu Civic Skills atau keterampilan 

kewrganegaraan. keterampilan kewarganegaraan menurut cholisin (2005:6) 

merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan 

kewarganegaraan. keterampilan ini dikembangkan agar pengetahuan yang 
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diperoleh menjadi sesuatau yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan 

dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Civic skills mencakup intelectual skills (keterampilan intelektual) dan 

partisipation skills (kemampuan partisipasi).  

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga 

negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain 

adalah berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis terdiri atas 

mengidentifikasi, menggambarkan/ mendeskripsikan, menjelaskan, 

menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat 

berkenaan dengan masalah yang ada.  

Tabel 2.3 Komponen Keterampilan Intelektual 

No Unsur Intelektual Penjabaran 

1 Mengidentifikasi 

(menandai/menunjukkan) 

Membedakan, mengelompokkan/ 

mengklasifikasikan, menentukan bahwa 

sesuatu itu asli 

2 Menggambarkan 

(memberikan uraian/ 

ilustrasi) 

misalnya tentang proses, lembaga, 

fungsi, alat, tujuan, dan kualitas 

3 Menjelaskan 

(menklarifikasi/ 

menafsirkan) 

Misalnya tentang sebab-sebab 

terjadinya sesuatu, makna dan 

pentingnya peristiwa atau ide, dan 

alasan dalam bertindak 

4 Menganalisis Misalnya tentang unsur-unsur atau 

komponen ide (gagasan), proses politik, 

dan institusi-institusi, konsekuensi dari 

ide, proses politik, dan institusi-

institusi, serta memilah mana yang 

merupakan cara dengan tujuan, mana 

yang merupakan fakta dan pendapat; 

mana yang merupakan tanggung jawab 
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pribadi dan mana yang merupakan 

tanggung jawab publik 

5 Mengevaluasi pendapat/ 

posisi 

Menggunakan kriteria/ standar untuk 

membuat keputusan tentang kekuatan 

dan kelemahan issue/ pendapat dan 

menciptakan pendapat baru 

6 Mengambil pendapat/ 

posisi 

Dari hasil seleksi berbagai posisi dan 

membuat pilihan baru 

7 Mempertahankan 

pendapat/ posisi 

Mengemukakan argumentasi 

berdasarkan asumsi atas posisi yang 

dipertahankan/ diambil/ dibela; 

merespon posisi yang tidak sesuai 

 

Sumber: cholisin halaman 7 yang diolah dari Center for Civic Education (1994). 

National Standar for Civic and Goverment, p1-5. 

 

Pentingnya keterampilan berpartisipasi menjadi bagian penting 

berikutnya. keterampilan berpartisipasi dalam demokrasi telah digambarkan 

oleh Aristoteles (dalam branson ,dkk., 1994:4) sebagaimana dikutip oleh 

Cholisin yaitu jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian 

pendapat orang yang diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan 

dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa terkecuali 

ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Hal tersebut 

memberikan indikasi bahwa tujuan demokrasi dapat terwujud apabila setiap 

warga negara ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan 

berpartisipasi dalam konteks ini terdiri atas berinteraksi, memantau dan 

mempengaruhi berbagai kondisi politik dan pemerintahan sebagai warga 

negara. 

Bagian yang ketiga yaitu karakter kewarganegaraan (Civic 

Disposition). Karakter kewarganegaraan adalah sifat-sifat yang harus 

dimiliki setiap warga negara untuk mewujudkan partisipasi politik yang 
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sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. 

Sifat- sifat yang harus dipenuhi terdiri atas; 

1) Menjadi anggota masyarakat yang idependen (mandiri) 

2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan 

3) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan 

4) berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara bijak dan 

efektif seperti ; 

a) keberadaban 

b) menghornati hak-hak orang lain 

c) menghormati hukum 

d) jujur 

e) berpikiran terbuka 

f) berpikir kritis 

g) bersedia melakukan negosiasi dan berkompromi 

h) pantang menyerah 

i) berpikiran kewarganegaraan 

j) kepedulian 

k) patriotisme 

l) keteguhan hati 

m) toleran 

5) mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat 

Sumber : diolah dari Pengembangan paradigma baru PKn (Civic 

Education) dlam praktek pembelajaran KBK, 2005. 9-10. 

Kemudian Eriyanti (2010: 45) bependapat bahwa mengenai tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengembangkan kompetensi sebagai 

berikut, Pertama memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan 

kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. 

Kedua memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi 

secara demokratis dan bertanggungjawab. Ketiga memiliki watak dan 
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kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Untuk mendapatkan informasi mengenai isi buku teks yang disusun oleh 

Trim Abdi Guru tahun 2006, penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka 

berpikir pada gambar 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Pertama yang dilakukan adalah menyiapkan teknik analisi isi (Content 

Analysis) untuk membedah isi buku teks yang akan diteliti. Langkah berikutnya 

adalah melakukan kajian teoretis terhadap Visi, misi dan tujuan PKn untuk 

menemukan esensi dari kurikulum PKn. Esensi tersebut merujuk pada membentuk 

warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila 

dan UUD 1945 (Good Citizenship Pancasilais). Langkah ketiga adalah 

menggunakan esensi tersebut untuk menguraikan kurikulum Pendidikan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, dan Metode Belajar PKn SMP sesuai 

Buku Teks PKn Kelas VII SMP 

oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 

Analisi Isi (Content Analysis) 

Kurikulum dalam PKn 

(SK dan KD) 
Pendidikan Karakter  

(Civic Knowledge, Civic Skills, Civic 

Disposition ) 
 

Sesuai dengan Good 

Citizenship 

Belum Sesuai dengan Good 

Citizenship 
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dengan esensi tersebut yakni membentuk Good Citiaenship Pancasilais Langkah 

keempat dengan menggunakan metode analisis is (Content Analysis) kriteria yang 

telah diuraikan tersebut digunakan untuk melihat isi yang terkandung dalam buku 

teks PKn yang disusun oleh Tim Abdi Guru yang diterbitkan oleh Erlangga tahun 

2006. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

F. Dasar Penelitian 

Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kualitatif dan 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:3-4). Sedangkan kuantitatif 

adalah penelitian yang mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas 

perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata 

lain, penelitian kuantitatif melibatkan perhitungan atau angka atau kuantitas. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi (Content 

Analysis) kulalitatif dengan dukungan data kuantitaif. Analisis isi adalah teknik 

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (Replicable) dan sahih data 

dengan memperhatikan konteksnya. (Bungin,2007:155). Pengertian lain 

menyebutkan Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam 

media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor 

analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, 

yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. 

Data kuantitatif perbandingan setiap indikator yang menghasilkan persentase 

perbandingan indikator digunakan untuk memperkuat data kualitatif dalam analisi 

ini sehingga memperoleh hasil yang mendalam.  

 

G. Objek Penelitian 

Menjelaskan Objek dan Informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan 

objek penelitian yang fokus penelitian, yaitu sasaran penelitian (Bungin 2007: 76). 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan objek penelitian, karena 

yang dianalisis adalah buku teks. Buku tersebut yaitu buku teks PKn 

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif
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kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 terbitan Erlangga. 

 

H. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau unit analisis 

adalah kandungan isi yang ada pada buku teks PKn kelas VII SMP yang disusun 

oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 terbitan Erlangga. Unit analisis tersebut antara 

lain yaitu Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, dan pendidikan karakter yang meliputi Civic 

Knowledge, Civic Skill, dan Civic Disposition. 

 

I. Uji Keabsahan Data/ Verifikasi Data 

Salah satu cara paling penting dalam uji dan mudah dalam uji keabsahan 

hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan 

sumber data. Mengacu pada Denzin (1978) (dalam Bungin, 2007:256) maka 

pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan 

peneliti, sumber, metode dan teori. 

Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi dengan teori. Teknik ini dilakukan dengan  menguraikan pola, 

hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari 

tema atau penjelasan pembanding. Secara Induktif dilakukan dengan usaha 

pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan 

memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-

kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data (Bungin, 2007: 257). 

 

J. Teknik Analisis Data 

Content analysis berangkat dari anggapan dasar  dari ilmu-ilmu sosial 

bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi  adalah dasar dari studi ilmu-ilmu 

sosial. Syarat content analysis antara lain: objektivitas; pendekatan sistematik; dan 

generalisasi. 

Secara teknik content analysis mencakup upaya-upaya klasifikasi 

lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dan 
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klasifikasi, menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat predikasi. 

Content Analysis sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Content Analysis 

Teknik pada Anailisis isi diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Analisis Isi 

Pragmatis, Semantik, dan Sarana Tanda(Sign-Vehicle) (Bungin, 2007:157). Pada 

penelitian ini teknik yang digunakan yaitu teknik analisis isi semantic. Analisis Isi 

Semantik (Semantic Content Analysis), yakni prosedur yang mengklasifikasikan 

tanda menurut maknanya. Seperti contoh dalam menghitung berapa kali kata 

demokrasi dijadikan sebagai rujukan sebagai salah satu pilihan sistem politik yang 

dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia. Misalnya yang lain, berapa kali kata 

Indonesia disebut oleh Obama sebagai rujukan contoh negara dengan keragaman 

suku, budaya dan agama, yang mampu mempersatukan semuanya dalam bingkai 

negara kesatuan. Analisis  Isi Semantik menjadi tiga macam kategori yaitu, 

analisis isi penunjukan (designation),Analisis Isi penyifatan (Attribution), Analisis 

Isi Peryataan (Assertion). 

Teknik yang digunakan secara spesifik dalam penelitian ini yaitu teknik 

penunjukan (designation). Analisis Penunjukan (Designation Analysis), yakni 

menghitung frekuensi berapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok, 

konsep) dirujuk. Analisis model ini juga biasa disebut sebagai Analisis Isi Pokok 

Bahasan (Subject-Matter Content Analysis) (Bungin, 2007:157). 

Pada penelitian ini buku teks yang dipilih yaitu buku yang disusun oleh 

Tim Abdi Guru yang diterbitkan oleh Erlangga. Buku tersebut terdiri atas empat 

bab yaitu BAB I Norma dalam Kehidupan Bersama, BAB II Proklamasi 

Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama, BAB II Perlindungan dan Penegakan Hak 

Asasi Manusia (HAM), dan BAB IV Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. 

Peneliti kemudian menentukan lambang/simbol/indikator yang akan digunakan. 

Menemukan 

Lambang/ 

Simbol 

Klaisifikasi data 

berdasarkan 

lambang/simbol 

Prediksi/ 

menganalisis 

data 
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Kemudian setelah menemukan indikator dibuat klasifikasi atau 

pengelompokan/pembagian klasifikasi berdasarkan data isi buku untuk 

menganalisis isi buku. Terakhir yaitu indikator tersebut digunakan untuk 

mengetahui isi buku tersebut untuk memperoleh hasil mengenai isi buku. Berikut 

penjelasan mengenai tahap-tahap analisis tersebut: 

a. Menemukan lambang / simbol/ indikator 

1. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan 

Pada penelitian ini peneliti akan menentukan acuan yang digunakan 

untuk melakukan analisis isi yaitu standar isi dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

2. Pendidikan Karakter (visi-misi PKn) 

Pendididikan Kewarganegaraan sebagai pilar pendidikan karakter 

tentunya tidak luput dari aspek-aspek pengembangan karakter pada siswa. 

Pada penelitian ini terdapat dua pengembangan karakter, yaitu tiga aspek 

dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Knowledge, Civic Skill, dan 

Civic Disposition) 

b. Membuat klasifikasi atau pengelompokan beradasarkan data yang ada pada 

isi buku. 

Buku yang disusun oleh Tim Abdi Guru terdiri atas empat BAB yaitu,  

BAB I Norma dalam Kehidupan Besama, BAB II Proklamasi Kemerdekaan 

dan Konstitusi Pertama, BAB II Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi 

Manusia(HAM), dan BAB IV Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. BAB 

I sampai dengan BAB IV masing masing akan dianalisis dengan indikator 

yang meliputi Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Dispositon dalam 

mewujudkan warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamatkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan masing-masing standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kemudian indikator/ simbol yang lainnya digunakan secara menyeluruh 

terhadap isi buku baik BAB I,II,III, maupun IV. 
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c. Melakukan analisis berdasarkan indikator 

Langkah yang terakhir dalam proses analisis ini yaitu melakukan 

analisis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk menentukan 

apakah buku teks tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Buku Teks PKn Kelas VII SMP oleh Tim Abdi Guru 2006 

 

Buku Teks PKn Kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 

2006 merupakan salah satu buku ajar yang dari beberapa penerbit ternama di 

tanah air. Penyusun yang sering menerbitkan berbagai buku ajar mata pelajaran 

sekolah maupun keilmuan lain. Berikut susunan secara Umum Buku Teks PKn 

kelas VII. 

1. Bagian  Awal 

 

Bagian awal buku teks ini yang terdiri atas Sampul depan, halaman 

sampul, hak cipta dan ketentuan pidana, kata pengantar, daftar isi, SK (standar 

kompetensi) dan KD (kompetensi dasar). Berikut standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang tertera dalam buku teks Tim Abdi Guru tahun 2006. 

a. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

b. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama 

c. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

d. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat 

 

2. BAB I Norma dalam Kehidupan Bersama 

BAB I buku teks ini terdiri atas: 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tujuan, kata kunci, peta konsep, dan 

apersepsi bab I . Kemudian  memberikan deskripsi yang lengkap mengenai 

norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan bahkan tambahan pengertian lain 

yang lebih spesifik mengenai norma pada bagian selanjutnya. Apersepsi bab 

ini menganalogikan norma sebagai cahaya yang menerangi sebuah lorong 

yang gelap untuk dilalui. Cahaya tersebut membantu penglihatan kita untuk
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memerangi jalan dalam kegelapan lorong itu. Apersepsi ini dapat membantu 

siswa dalam memahami lebih awal mengenai hakikat norma yang akan 

dipelajari. 

Apersepsi yang disajikan dalam pembukaan bab ini memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memehami materi yang akan dipelajari 

selanjutnya. Apersepsi ini berisi perumpaan yang lebih mudah tentang 

hakikat norma. Apersepsi ini juga berfungsi sebagai stimulan bagi siswa 

untuk mengenali secara umum gambaran materi yang akan dipelajari. 

b. Bagian inti 

Bagian ini  berupa materi tentang norma dalam kehidupan bersama. 

Materi tentang Norma dalam kehidupan bersama terdiri atas beberapa 

materi sebagai berikut: 

1) Hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku 

dalam masyarakat 

2) Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. 

3) Menerapkan norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Bagian penutup 

Bagian penutup berupa dokumentasi, rangkuman, ulangan akhir 

pelajaran, dan skala sikap. 

 

3. BAB II Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama 

BAB II  yang terdiri atas : 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan  berupa tujuan bab II, kata kunci, peta konsep, dan 

apersepsi. Apersepsi ini memberikan sambutan bagi siswa untuk 

memancing rasa ingin tahu tentang segala hal sekitar peristiwa proklamasi 

yang akan dipelajari. Apersepsi ini juga memberi gambaran bagaian-bagian 

apa saja yang akan dipelajari secara umum pada materi proklamasi. 

b. Bagian Inti 

Bagian inti bab II berupa materi tentang proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi pertama. 
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Materi tentang proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama terdiri 

atas beberapa materi sebagai berikut: 

1) Makna proklamasi kemerdekaan  

2) Suasana kebatinan konstitusi pertama. 

3) Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. 

4) Menunjukkan sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan 

konstitusi pertama 

c. Bagian Penutup 

Bagian ini berupa dokumentasi, rangkuman, ulangan akhir pelajaran, 

skala sikap, dan ulangan semester. 

 

4. BAB III Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia(HAM) 

BAB III yang terdiri atas : 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan  bab III berupa tujuan bab III, kata kunci, peta 

konsep, dan apersepsi. 

b. Bagian Inti 

Bagian ini bab III berupa materi Perlindungan dan penegakan Hak 

Asasi Manusia(HAM). 

1) Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia(HAM) 

2) Kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 

3) Menghargai upaya perlindungan HAM 

4) Menghargai upaya penegakan HAM 

c. Bagian Penutup 

Bagian penutup bab III berupa dokumentasi, rangkuman, ulangan akhir 

pelajaran, dan skala sikap. 

 

5. BAB IV Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 

BAB IV yang terdiri atas : 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahulluan ini berisi tujuan bab IV, kata kunci, peta konsep, 

dan apersepsi. 
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b. Bagian inti 

Bagian inti Bab IV berupa materi kemerdekaan mengemukakan 

pendapat. 

1) Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 

2) Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3)  Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab 

 

c. Bagian Penutup 

Bagian penutuo bab IV terdiri atas  dokumentasi, rangkuman, ulangan 

akhir pelajaran, skala sikap, dan ulangan semester 

 

6. Bagian Akhir 

Bagian akhir buku teks ini terdiri atas daftar pustaka dan sampul belakang. 

 

 

B. Analisis Isi Buku Teks PKn Kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi 

Guru Tahun 2006 

Analisis isi Buku Teks PKn Kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi 

Guru Tahun 2006 dilakukan untuk mengetahui kualitas isi buku berdasarkan 

indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indkator tersebut dirumuskan 

berdasarkan teori-terori yang diungkapkan dalam kajian pustaka (BAB II) dalam 

penelitian ini. Untuk mengetahui isi (content) yang terkandung dalam buku teks 

yang telah dipilih, yaitu Buku Teks PKn Kelas VII yang disusun oleh Tim Abdi 

Guru Tahun 2006 indikator-indikator ditentukan terlebih dahulu berdasarkan 

kajian yang akan diteliti. Indikator-indkator tersebut  meliputi standar kompetensi,  

kompetensi dasar, dan pendidikan karakter yang terdiri atas Civic Knowledge, 

Civic Skill, dan Civic Disposition. 
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1. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar 

 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 

(Pusbuk, 2011:1) menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran) adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan 

kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (pasal 1) dan digunakan sebagai 

acuan wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (pasal 2). 

Buku teks pelajaran menjadi pedoman bagi guru maupun siswa dalam belajar 

suatu materi pelajaran. Untuk itu diadakan penelitian untuk mengetahui isi 

buku teks yang digunakan dengan kurikulum yang berlaku. 

Standar isi maupun standar kelulusan (SI dan SKL) merupakan bagian 

dalam unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan merupakan salah satu implementasi Undang-Undang nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional. Peraturan ini memberi 

arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional 

pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. 

Kesesuaian isi buku teks terhadap kurikulum merupakan hal yang 

signifikan. Karena buku teks menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ada pada kurikulum. Tingkat kesesuaian itu diukur dengan 

membandingkan kesesuainnya dengan Standar Kompetensi (SK)  dan 

Kompetensi Dasar (KD).  Kurikulum PKn kelas VII terdiri atas 4 Standar 

Kompetensi dan 14 Kompetensi dasar. Standar Kompetetensi dan Kompetensi 

Dasar pada mata pelajaran PKn kelas VII sebagai berikut. 

Standar isi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dalam kurikulum tersebut digunakan sebagai salah satu indikator untuk 
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mengetahui kualitasi isi buku. Standar kompetensi dan kompetensi dasar akan 

diukur dengan ketersediaan materi, jumlah halaman, paragraf, dan kedalaman 

materi pada masing-masing materi yang ada pada buku.  

 

 Tabel 4.1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar PKn 

kelas VII SMP 
No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1 

 

Menunjukkan sikap positif 

terhadap norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara 

1. Mendeskripsikan hakikat norma-norma, 

kebiasaan, adat istiadat,  peraturan,  yang 

berlaku dalam masyarakat 

2. Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum 

bagi warganegara 

3. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat 

istiadat dan peraturan yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

2 Mendeskripsikan makna 

Proklamasi Kemerdekaan dan 

konstitusi pertama 

1. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 

2. Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi  

pertama 

3. Menganalisis hubungan antara proklamasi 

kemerdekaan dan UUD 1945 

4. Menunjukkan sikap positif terhadap makna 

proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan 

konstitusi pertama 

3 Menampilkan sikap positif 

terhadap perlindungan dan 

penegakan Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

1. Menguraikan hakikat, hukum dan 

kelembagaan HAM   

2. Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya 

penegakan HAM  

3. Menghargai upaya perlindungan HAM 

4. Menghargai upaya penegakan HAM 

  

4 Menampilkan perilaku 

kemerdekaan mengemukakan 

pendapat 

1. Menjelaskan hakikat kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

3. Mengaktualisasikan kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 

 

a. Jumlah halaman 

Analisis yang pertama adalah pada satandar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Analisis ini dihitung berdasarkan jumlah paragraf yang 

tersedia dalam buku teks. Jumlah halaman untuk masing masing bab 

adalah 22%, 29,5%, 29,5%, dan 19%. Hasil tersebut masing-masing untuk 

bab I, II, III, dan IV ssecara berurutan. Jumlah halaman paling banyak 
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pada bab II dan III yaitu tentang proklamasi kemerdekaan dan hak asasi 

manusia (HAM). 

Persebaran jumlah halaman tersebut dibagi lagi dalam setiap 

subbab yang mewakili kompetensi dasar. Setiap bab pada buku teks dibagi 

atas beberapa subbab yang disesuaikan dengan jumlah kompetensi dasar 

yang akan dicapai. Jumlah tersebut masing-masing terdiri atas 3 subbab 

untuk bab I, 4 untuk bab II dan III, dan 3 untuk bab IV.  

Hasil analisis untuk masing-masing subbab dibandingkan dengan 

jumlah halaman yang tersedia dalam buku teks memperoleh hasil yang 

berbeda dan tidak merata. Misalnya pada bab I memiliki persebaran 

jumlah halaman yang cukup merata pada masing-masing subbabnya yaitu 

sebesar 37%, 33%, dan 30%. Berbeda dengan yang tersedia pada bab III 

yang memiliki prosentase sebesar 64%, 14%, 11%, dan 11%.  Subbab 

pertama pada bab III memiliki jumlah materi yang jumlahnya jauh dari 

jumlah materi yang lain. Perbedaan jumlah materinya tiga kali lipat dari 

jumlah yang lain pada bab ini. Hasil untuk yang lain untuk bab II dan IV 

masing-masing sebesar 25%, 22%, 39%, 14% dan 22%, 35%, 43%. 

b. Ketersediaan Materi 

Analisis yang kedua yaitu menghitung ketersediaan jumlah materi 

untuk masing-masing kompetensi dasar. Setiap kompetensi dasar memiliki 

jumlah materi bahasan yang beragam. Setiap bahasan disajikan untuk 

memenuhi setiap kompetensi dasar yang akan dicapai. Kompetensi dasar 

pada standar kompetensi yang pertama terangkum dalam materi bab I. 

materi ini terdiri atas 5, 3 dan 4 materi bahasan untuk masing-masing 

kompetensi dasar.  

Berikutnya adalah bab II yang terdiri atas 3, 7, 6 dan 2 materi 

untuk masing-masing kompetensi dasar. Materi yang paling banyak 

terdapat pada bahasan kedua dan ketiga yaitu deskripsi mengenai 

konstitusi dan analisis hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945.  

Bab III dan IV masing masing terdiri atas 7, 5, 2, 1 dan 1, 4, 4 untuk 

masing –masing ketersediaan materi setiap kompetensi dasar. 



38 
 

 
 

 

 

c. Aktivitas Mandiri dan Kelompok 

Aktivitas mandiri/ kelompok adalah lembar kerja yang diberikan 

kepada siswa yang terdapat diantara sub bab, materi atau sub materi. 

Aktivitas mandiri adalah aktivitas yang harus dikerjakan secara individu. 

Sedangkan aktivitas kelompok adalah aktivitas yang harus dikerjakan 

secara berkelompok. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan tabel taksonomi bloom selain menghitung 

ketersediaannya dalam setiap materi bahasan sebagai bagian utamanya. 

Aktivitas mandiri/ kelompok untuk masing masing-bab memiliki jumlah 

yang dan persebaran yang berbeda. Masing-masing bab terdiri dari 5-6 

aktivitas.  

Analisis yang berikutnya yaitu dengan menggunakan Taksonomi 

bloom. Taksonomi Bloom berasal kata taksonomi yang terdiri atas dua 

kata dalam bahasa Yunani yaitu tassein yang berarti mengklasifikasi dan 

nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hirarkhi atau urutan 

klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Kemudian kata bloom berasal 

dari Benjamin Samuel Bloom, seorang Psikolog bidang pendidikan yang 

melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir 

dalam proses pembelajaran (Utari, 2013: 1-2). Hierarki yang dikemukakan 

oleh Bloom terdiri atas 6 tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, evaluasi dan sintesa. 

Taksonomi Bloom digunakan untuk mengetahui prosentase pada 

masing-masing tingkatan yang ada dalam aktivitas mandiri/kelompok. 

Setiap soal atau intruksi pada masing-masing aktivitas dianalisis untuk 

kemudian ditentukan dalam kategori apa soal atau intruksi tersebut dengan 

menggunakan tabel Taksonomi Bloom. Kemudian hasil dari 

pengelompokkan masing-masing soal atau intruksi dalam aktivitas 

dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil pengelompokkan pada masing-masing tiga kelompok 
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besar tersebut dibagi dengan jumlah soal atau instruksi yang tersedia 

dalam aktivitas untuk menentukan persentase masing-masing kategori 

kelompok. Hasil analisis aktivitas mandiri/kelompok ini dapat dilihat lebih 

jelas pada lampiran 5. 

 

 

 

Tabel 4.2 Tabel Umum Taksonomi Bloom 
No Kognitif Afektif Psikomotor 

1 Pengetahuan Penerimaan 

 

Persepsi 

2 Pemahaman Partisipasi Kesiapan 

3 Penerapan Penilaian/penentuan sikap Gerakan Terbimbing 

4 Analisis Organisasi Gerakan Terbiasa 

5 Evaluasi Pembentukan pola Gerakan Komplek 

6 Sintesa  Penyesuaian pola 

gerakan 

7   Kreativitas 

 

Dari hasil analisis diperoleh persentase diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 Persentase Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Bloom dalam 

Aktivitas Mandiri/ Kelompok 
No Jenis Evaluasi Persentase 

 Kognitif 9+45+6+9+4 = 73 % 

 Afektif 27 % 

 Psikomotor - 

Jumlah 100% 

 

Aspek kognitif  menempati persentase tertinggi dengan 73%, 

afektif dengan 27%. Sementara aspek psikomotor belum terdapat dalam 

aktivitas yang disediakan dalam buku teks. Untuk hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

Contoh Evaluasi Kognitif Aktivitas 3 Halaman 49 

“Simak kembali pokok uraian diminta untuk mengisi table berikut 

mengenai konstitusi. Kemudian anda dengan isian yang ringkas dan 

jelas” 

 
No Konstitusi Jawaban Anda 

1. Pengertian konstitusi  
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2. Sifat konstitusi  

3. 
Fungsi konstitusi 

 

4. Tujuan kosntitusi 
 

5. Pentingnya konstitusi dalam 

suatu Negara 

 

6. Unsur unsur demokrasi dalam 

sebuah konstitusi 

 

 

Gambar 4.1 Contoh Evaluasi Afektif Skala Sikap Halaman 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Tuliskan pendapatmu terhadap pernyataan di bawah ini 

dengan sikap setuju atau tidak setuju. Sikap terhadap 

masing-masing pernyataan mungkin berbeda-beda, 

tetapi yang penting sikap tersebut harus disertai alasan 

yang jelas dan meyakinkan. Komunikasikan 

jawabanmu dengan teman-teman di kelas dan Ibu/ 

Bapak guru dalam forum diskusi. 
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No Pernyataan Sikap Alasan 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Sebagai bangsa yang pernah 

merasakan pahitnya dijajah, 

bangsa Indonesia selayaknya 

menghargai dan melindungi 

HAM. Sebaliknya negara yang 

tidak pernah dijajah tidak 

memiliki keharusan untuk 

menghargai HAM. 

Tanggung jawab untuk melindungi 

hak asasi manusia tidak hanya 

dipikul oleh negara, meliankan 

merupakan tugas individu. 

Menurut pasal 28 E ayat (3) UUD 

1945 “Setiap orang berhak atas 

berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat”. 

Karena itu, kita berhak 

menyampaikan pendapat tanpa 

memperdulikan orang lain. 

Seorang pengurus koperasi 

memperlakukan semua 

anggotanya secara setara tanpa 

memandang perbedaan suku 

bangsa, agama, dan jenis 

kelamin. 

Untuk memperjuangkan hak asasi, kita boleh 

melanggar kepentingan orang lain. 

  

 

d. Catatan Tepi 

Catatan tepi adalah catatan kecil yang tercetak miring dengan blok 

warna ungu yang terletak pada bagian tepi buku. Catatan ini berisi tentang 

penguatan materi yang dibahas pada judul maupun sub judul yang 

disediakan. Selain berfungsi sebagai penguatan/penekanan isi yang 

disampaikan, catatan ini juga dapat mempermudah siswa untuk mengenali 

poin penting yang disampaiakn pada setiap bab atau sub bab. Buku teks 

PKn kelas VII SMP yang disusun oleh tim Abdi Guru tahun 2006 memliki 

catatan tepi sejumlah 36 catatan. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan 

materi yang disediakan. Persentase jumlah catatan tepi tidak 100% dengan 

materi yang tersedia yaitu sebanyak 50 butir materi. 

Hasil analisis kesesuaian catatan tepi dengan materi yang 

disediakan diperoleh persentase sebesar 72%. Hasil tersebut diperoleh dari 
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perbandingan jumlah catatan tepi yang tersedia dengan jumlah materi yang 

disediakan.  

 

Gambar 4.2 Contoh Catatan Tepi Pada Buku Teks Materi HAM 

Halaman 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa materi yang tidak mempunyai catatan tepi adalah (1) 

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama Negara Indonesia, (2) Tujuan 

konstitusi, (3) Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara, (4) Konstitusi 

Demokratis, (5) Susasana kebatinan Konstitusi Pertama, (6) Batang Tubuh 

UUD 1945, (7) Hak dan Kewajiban Warga Negara, (8) Konsep Negara 

dalam POLEKSOSBUDHANKAM, (9) Sikap Positif terhadap Konstitusi 

Pertama, (10) Kelembagaan Nasional Hak Asasi Manusia, (11) Apa dan 

Bagaimana Perlindungan HAM?, (12) Mengapa Kemerdekaan 

Mengemukakan Pendapat itu Penting?, (13) Menyampaikan Pendapat 

secara Demokratis, (14) Bagaimana Mengemukakan Pendapat secara 

Bebas dan Bertanggung jawab? 

Hasil analisis berikutnya adalah kesuaian isi catatan tepi dengan isi 

materi yang disediakan. Tidak semua catatan tepi sesuai dengan judul atau 

sub judul yang ada. Hasil analisis kesuaian jumlah catatan tepi yang sesuai 

dengan yang tidak sesuai yaitu 34. Sedangkan jumlah catatan tepi yang 

ada dalam buku teks ini adalah 36 catatan. Jadi hasil perbandingan antara 

isi catatan tepi yang sesuai dengan jumlah catatan tepi sebesar  94,4%. 

Hasil lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Tabel 4.4 Kesesuaian Catatan Tepi dengan Materi 
No Catatan Tepi dengan jumlah 

Materi 

Sesuai dengan isi materi 

1 72% 94,4% 

 

Isi catatan tepi yang tersedia tidak semuanya sesuai dengan materi 

yang disampaikan. Terdapat dua catatan tepi yang tidak sesuai dengan 

materi yang disampaikan  pada buku teks ini. Kedua catatan tepi tersebut 

adalah (1) Sanksi adat-istiadat dijatuhkan oleh orang-orang yang lebih 

mengetahui seluk-beluk adat istiadat (buku teks halaman 5), (2) Tidak 

setiap norma itu berlaku universal atau berlaku untuk semua tempat. Ada 

norma yang berlaku di suatu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain. 

Contohnya adalah kebiasaan (buku teks halaman 7). 

Catatan tepi yang pertama yaitu “sanksi adat-istiadat dijatuhkan 

oleh orang-orang yang lebih mengetahui seluk-beluk adat istiadat”. 

Ketidaksesuaian ini karena materi yang disampaikan adalah “macam-

macam norma dan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya”. Catatan tepi 

yang disertakan harusnya memuat ulang secara ringkas massing-masing 

norma dengan kekuatan yang mengikatnya. Karena hal tersebut menjadi 

inti materi yang disampaiakan. 

Catatan tepi berikutnya adalah “tidak setiap norma itu berlaku 

universal atau berlaku untuk semua tempat. Ada norma yang berlaku di 

suatu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain. Contohnya adalah 

kebiasaan”. Materi yang dijelaskan pada catatan tepi ini berisi tentang 

“macam-macam norma dan sanksinya”. Catatan tepi yang harusnya 

tersedia adalah menguraikan secara ringkas macam norma beserta 

sanksinya. 

Jumlah catatan tepi tidak sesuai dengan jumlah materi yang 

disediakan. Tidak semua materi mempunyai catatan tepi. Padahal catatan 

tepi dalam buku teks ini memuat catatan atau poin penting yang 

disampaikan dalam materi. Atau dengan istilah lain catatan tepi 

menguatkan atau menekankan bagian penting dari materi. Oleh karena itu 
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alangkah lebih baik jika jumlah ketersediaan catatan tepi sesuai dengan 

jumlah materi yang disediakan. Sehingga mempermudah siswa ataupun 

guru untuk memahami poin-poin penting yang ada dalam materi pada 

buku teks tersebut. 

Analisis yang berikutnya yaitu adanya dua catatan tepi yang tidak 

sesuai dengan isi materi. Catatan tepi tersebut adalah catatan tepi yang 

terdapat pada materi (1) Macam-macam norma dan berdasarkan kekuatan 

yang mengikatnya dan  (2) Macam-macam Norma dan Sanksinya. Catatan 

tepi untuk yang pertama justru berisi tentang sanksi adat-istiadat 

dijatuhkan oleh orang-orang yang lebih mengetahui seluk-beluk adat 

istiadat. Padahal seharusnya catatn tepi itu berisi tentang norma 

berdasarkan kekuatan yang mengikatnya. Catatan tepi yang kedua berisi 

sifat norma yang tidak berlaku universal. Hal ini tidak sesuai dengan 

materi yang menunjukkan pembahsan mengenai macam-macam norma 

beserta sanksinya. 

e. Gambar/ Catatan 

Selain catatan tepi, buku teks PKN kelas VII SMP yang disusun 

oleh Tim Abdi Guru tahun 2006 juga menyediakan sejumlah gambar dan 

catatan penting lainnya. Gambar disediakan untuk memberikan contoh 

konkrit secara visual kepada siswa untuk lebih mudah dalam memahami 

materi. Dengan disediakannya gambar, siswa diharapkan dapat lebih 

mudah untk memahami karena dapat lebih jelas memperoleh gambaran 

nyata menganai contoh materi yang sedang dipelajari.  

Kemudian yang yang berikutnya adalah catatan. Catatan ini 

berbeda dengan catatan tepi. Catatan yang dimaksud adalah catan yang 

dicetak miring maupun tegak dengan blok berwarna ungu namun tidak 

terletak ditepi paragraf sebagaimana catatan tepi. Catatan ini 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu catatan yang terletak diawal 

pembukaan bab dan di antara paragraf dalam materi. Catatan yang terletak 

diawal bab berfungsi sebagai apersepsi yang berfungi mengantarkan siswa 

sebelum masuk pada materi utama. Catatan ini berisi 
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analogi/perumpamaan tetang materi yang akan dipelajari secara 

keseluruhan. Catatan yang berikutnya yaitu catatan yang terletak diantara 

paragraf yang berupa kutipan atau teks penting yang dibutuhkan. Catatan 

ini banyak ditemui pada pembahasan proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia yang berisi tentang pidato proklamasi Soekarno, pidato 

BPUPKI, dan lain-lain. 

 

Gambar 4.3 Contoh Catatan pada Buku Teks Materi 

Proklamasi Halaman 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Contoh Gambar pada Buku Teks Materi 

Proklamasi Halaman 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis kesuaian gambar/catatan dengan isi buku teks 

diperoleh 29 catatan/ gambar atau persentase sebesar 58%. Hasil ini 

diperoleh dari perbandingan antara jumlah gambar dengan/catatan dengan 
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materi yang disediakan. Jumlah gambar/catatn yang tersedia adalah 29 

gambar/catatan. Sedangkan jumlah materi yang tersedia dalam buku teks 

ini berjumlah 50 materi. 

Kemudian untuk hasil kesuaian gambar/catatan itu sendiri 

diperoleh 27 poin atau persentase sebesar 93%. Hasil ini diperoleh dari 

jumlah gambar/catatan yang cocok dibandingkan denganmjumlah 

gambar/catatan yang tersedia. Jumlah catatan/ gambar  yang tersedia 

adalah 29 catatan/ gambar. Hasil lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

Tabel 4.5 Tabel Persentase Kesesuaian Catatan/ Gambar 
No Jumlah gambar /catatan dengan jumlah 

materi 

Jumlah yang sesuai dengan jumlah 

catatan/ gambar 

1 58% 93% 

 

Kesesuaian antara jumlah gambar dengan jumlah materi hanya 

memperoleh hasil 29 berbanding 50 atau sebesar 58%. Ketersediaan yang 

lebih dari 50% tersebut sudah cukup bagus mengingat ada pula catatan 

tepi yang disediakan. Jadi walaupun tidak semua materi terdapat gambara 

atau catatan namun sudah cukup jelas karena sudah lebih dari setengahnya 

dibantu dengan gambar visual atau catatan penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) 

Gambar 4.5. Gambar Ketidaksesuaian Contoh Sholat Jum’at, Gambar i 

pada Buku Teks Halaman 22 dan Gambar ii Saran Pembetulan 

 

Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian antara catatan/ 

gambar yang sesuai dengan catatan atau gambar yang tidak sesuai. 
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Terdapat 2 ketidaksesuaian yaitu pada gambar sholat jum‟at (buku teks 

halaman 22) dan pada catatan teks proklamasi (buku teks halaman 36). 

Pada gambar sholat jum‟at dalam buku teks digambarkan seperti 

kerumunan tidak beraturan. Sehingga memberikan kesan bukan sebagai 

contoh sholat jum‟at tetapi lalu-lalang wagra dijalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6. Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada Buku Teks Halaman 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Gambar Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia sebagai Pembetulan 

 

Ketidaksesuaian yang kedua yaitu ketidaksesuaian teks proklamasi. 

Pada teks proklamasi terdapat sedikit kekeliruan. Kalimat 
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“...diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo...” seharusnya 

berbunyi “...diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo...”. 

hal ini menjadi penting karena teks proklamasi merupakan teks sakral 

yang harus hati-hati dalam menuliskannya. Karena keslahan dalam 

menulisnya dikhawatirkan menimbulkan perbedaan pandangan dan 

kesalahan yang lebih besar dimasa yang akan datang. 

    

2. Civic Knowledge 

Civic Knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan merupakan materi 

isi yang harus diketahui oleh warga negara, dalam hal ini peserta didik. Pada 

prinsipnya pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan hak-kewajiban/ 

peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur 

dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana 

terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2005:4) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 ayat 1 

dinyatakan bahwa substansi pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam 

standar isi. Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk 

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. Dengan demikian dalam standar isi PKn akan dirtemukan materi atau 

bahan kajian yang bersumber pada ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat 

moral/filsafat Pancasila.  Apabila diperhatikan, akar keilmuan PKn dalam 

satuan pendidikan dasar dasar dan menengah meliputi aspek-aspek berikut. 

1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

2) Norma Hukum 

3) Hak Asasi Manusia 

4) Kebutuhan Warga Negara 

5) Konstitusi Negara 

6) Kekuasaan dan Politik 

7) Pancasila 

8) Globalisasi 
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Buku teks yang disusun oleh tim Abdi Guru tahun 2006 terdiri atas 

norma hokum, persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, konstitusi 

negara, kekuasaan dan politik, dan Pancasila. Aspek-aspek tersebut merupakan 

aspek pengetahuan yang terdapat dalam buku teks. Masing-masing aspek 

berada pada masing-masing bab dalam setiap pembahasan sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai. 

Contoh Civic Knowledge tentang norma hukum 

Aktivitas 1 tugas mandiri (halaman 6) 

Baca kembali pokok bahasan mengenai Macam-macam 

Norma berdasarkan Kekusatan Mengikatnya. Kemudian Anda 

diminta untuk melengkapi tabel dibawah ini. 

No Jenis-jenis Norma Arti 

Contoh (Sebutkan lebih 

dari dua contoh yang 

Anda Jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari 

Sanksi yang 

diberikan jika 

melanggar 

norma itu 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

Cara (Usage) 

Kebiasaan 

(folkways) 

Tata kelakuan 

(mores) 

Adat-istiadat 

   

 

Aktivitas 2 tugas kelompok (halaman 8-9) 

Ulangi kembali pokok bahasan mengenai macam-macam 

norma dan sanksinya secara pribadi. Kemudian lengkapilah tabel 

yang ada di bawah ini secara kelompok. Anda bisa membentuk 

kelompok yang terdiri dari 6-8 orang. Pastikan masing-masing 

kelompok memeiliki ketua yang akan mengatur jalannya kerja 

kelompok. Selama mengisi tabel itu, anda dapat berdiskusi mengenai 

apa yang sedang anda kerjakan. Setelahnya, presentasikan hasil 

kerja anda kepada seluruh anggota kelas. Guru bisa memamndu 

jalannya presentasi. 
No Jenis-jenis Norma Arti Sifat Contoh Sanksi 

1 Norma Agama     

2 Norma Kesusilaan     

3 Norma Kesopanan     

4 Norma Hukum     

 

3. Civic Skills 

Kompetensi berikutnya yaitu Civic Skills atau keterampilan 

kewrganegaraan. keterampilan kewarganegaraan menurut cholisin (2005:6) 
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merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan 

kewarganegaraan. keterampilan ini dikembangkan agar pengetahuan yang 

diperoleh menjadi sesuatau yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam 

menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills 

mencakup intelectual skills (keterampilan intelektual) dan partisipation skills 

(kemampuan partisipasi).  

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga 

negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain 

adalah berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis terdiri atas mengidentifikasi, 

menggambarkan/ mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, 

menentukan dan mempertahankan pendapat berkenaan dengan masalah yang 

ada.  

Tabel 4.6 Komponen Keterampilan Intelektual 

No Unsur Intelektual Penjabaran 

1 Mengidentifikasi 

(menandai/menunjukkan) 

Membedakan, mengelompokkan/ 

mengklasifikasikan, menentukan bahwa 

sesuatu itu asli 

2 Menggambarkan 

(memberikan uraian/ 

ilustrasi) 

misalnya tentang proses, lembaga, 

fungsi, alat, tujuan, dan kualitas 

3 Menjelaskan 

(menklarifikasi/ 

menafsirkan) 

Misalnya tentang sebab-sebab 

terjadinya sesuatu, makna dan 

pentingnya peristiwa atau ide, dan 

alasan dalam bertindak 

4 Menganalisis Misalnya tentang unsur-unsur atau 

komponen ide (gagasan), proses politik, 

dan institusi-institusi, konsekuensi dari 

ide, proses politik, dan institusi-

institusi, serta memilah mana yang 

merupakan cara dengan tujuan, mana 
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yang merupakan fakta dan pendapat; 

mana yang merupakan tanggung jawab 

pribadi dan mana yang merupakan 

tanggung jawab public 

5 Mengevaluasi pendapat/ 

posisi 

Menggunakan kriteria/ standar untuk 

membuat keputusan tentang kekuatan 

dan kelemahan issue/ pendapat dan 

menciptakan pendapat baru 

6 Mengambil pendapat/ 

posisi 

Dari hasil seleksi berbagai posisi dan 

membuat pilihan baru 

7 Mempertahankan 

pendapat/ posisi 

Mengemukakan argumentasi 

berdasarkan asumsi atas posisi yang 

dipertahankan/ diambil/ dibela; 

merespon posisi yang tidak sesuai 

 

Sumber: cholisin halaman 7 yang diolah dari Center for Civic Education 

(1994). National Standar for Civic and Goverment, p1-5. 

 Hasil analisis Civic Skill yang terdapat dalam buku teks memperoleh hasil 

yang cukup merata pada aspek intelektual. Unsur intelektual yang ditemukan 

dalam buku teks masing-masing adalah mengidentifikasi 11%, menjelaskan 

14%, mempertahankan pendapat 29%, menggambarkan 19%, menganalisis 

19%, mengambil penndapat 8%.Untuk hasil yang lebih jelas dapat dilihat pada 

lampiran. 

 Unsur yang paling dominan dalam aspek intelektual adalah 

mempertahankan pendapat. Unsur tersebut memperoleh hasil sebesar 8 unit 

atau 29% dari seluruh unsure yang ada. Hal ini berearti siswa kelas VII 

diajarkan untuk mulai berani berpendapat dalam aktivitas yang disediakan 

dalam buku teks. 

 Contoh unsur mempertahankan pendapat Aktivitas 3 tugas mandiri 

(halaman 10) 
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Baca dan simaklah dengan cermat contoh kecil berikut. 

Kemudian lakukan aktivitas yang ada dibawahnya. 

Dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju rumah, Anda 

melewati sebuah kebun buah-buahan. Ada pelbagai macam buah 

disana, seperti apel, pisang, pepaya, durian, rambutan, nenas, dan 

lain-lain. Tiba-tiba timbul keinginan dalam diri Anda Unruk 

memetik buah-buahan dari kebun itu tanpa sepengetahuan si pemilik 

kebun. Saat keinginan itu muncul Anda teringat kembali akan 

pelajaran mengenai hakikat norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Saat mengingat kembali pelajaran itu, Anda tertegun 

dalam keheningan dan batin Anda berkecamuk antara memetik atau 

berlalu dari kebun itu atau meminta kepada pemilik kebun untuk 

diberikan buah-buahan. 

Dalam situasi hening tersebut, cobalah buat suatu percakapan 

dalam hati dengan tuntunan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Kalau saya memetik buah dari kebun itu tanpa sepengetahuan 

pemiliknya, sanksi apa yang saya peroleh berdasarkan norma 

agama? Seandainya saya tidak memetiknya, apa yang saya 

peroleh? 

2. Kalau saya memetik buah dari kebun tanpa sepengetahuan 

pemiliknya, sanksi apa yang saya peroleh berdasarkan norma 

kesusilaan? Seandainya saya tidak memetiknya, apa yang saya 

peroleh? 

3. Kalau saya memetik buah dari kebun tanpa sepengetahuan 

pemiliknya, sanksi apa yang saya peroleh berdasarkan norma 

kesopanan? Seandainya saya tidak memetiknya, apa yang saya 

peroleh? 

4. Kalau saya memetik buah dari kebun tanpa sepengetahuan 

pemiliknya, sanksi apa yang saya peroleh berdasarkan norma 

hukum? Seandainya saya tidak memetiknya, apa yang saya 

peroleh 

  

 

4. Civic Disposition 

Bagian yang terakhir yaitu karakter kewarganegaraan (Civic 

Disposition). Karakter kewarganegaraan adalah sifat-sifat yang harus 

dimiliki setiap warga negara untuk mewujudkan partisipasi politik yang 

sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. 

Sifat- sifat yang harus dipenuhi terdiri atas; 

1) Menjadi anggota masyarakat yang idependen (mandiri) 

2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan 
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3) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan 

4) berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara bijak dan 

efektif seperti ; 

n) keberadaban 

o) menghornati hak-hak orang lain 

p) menghormati hukum 

q) jujur 

r) berpikiran terbuka 

s) berpikir kritis 

t) bersedia melakukan negosiasi dan berkompromi 

u) pantang menyerah 

v) berpikiran kewarganegaraan 

w) kepedulian 

x) patriotisme 

y) keteguhan hati 

z) toleran 

5) mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat 

Sumber : diolah dari Pengembangan paradigma baru PKn (Civic Education) 

dalam praktek pembelajaran KBK, 2005. 9-10. 

  Buku teks yang dianalisis tidak ditemukan unsure yang terdiri atas 

karakter kewarganegaraan (Civic Disposition). Unsur yang terpenuhi baru 

mencapai keterampilan kewarganegaraan berupa unsure intelektual. Karena 

aktivitas maupun instruksi yang ada dalam buku teks tersebut beorientasi 

pada aspek keterampilan mengerjakan sesuatu belum pada aplikasi 

partisipatif. 

 

C. Dominasi Civic Knowledge dan Skill pada buku teks PKn kelas VII SMP yang 

disusun oleh Tim Abdi Guru Tahun 2006 

 

Civic Knowledge, Civic Skill, dan Civic Disposition adalah serangakaian 

kompetensi dalam keilmuan PKn dalam upaya mewujudkan generasi yang cerdas 
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secara pengetahuan, keterampilan dan juga berkarakter sebagaimana dimanatkan 

Pancasila dan UUD 1945 (tujuan Pkn). Ketiga unsur tersebut harus berjalan 

selaras dan berdampingan dalam mewujudkan satu tujuan. Ketika salah satu unsur 

saja yang dominan atau hanya ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi, maka hal 

ini dapat mengganggu kelancaran pencapaian tujuan yang ingin dicapai. 

Keberadaannya harus seimbang dan saling  melengkapi agar mudah dan terarah 

dalam mencapai setiap tujuan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan. 

Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya 

strategis dan ikut mempengaruhi mutu pendidikan, karena dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu 

seharusnya buku teks yang digunakan dapat menunjang dalam peningkatan hasil 

belajar dan mencerdaskan bangsa dalam hal ini adalah pelajar (Banowati, 

2007:147). Buku teks menjadi salah satu sarana penunjang dalam mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Oleh karena itu isi yang terkandung 

dalam buku teks hendaknya berisi materi yang berimbang pada setiap standar 

kompetensi yang ingin dicapai. 

Standar kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran PKn kelas VII 

SMP sebagaimana tercantum dalam SNP yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

merupakan salah satu implementasi Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisitem Pendidikan Nasional. Standar kompetensi tersebut kemudian 

dibagi atas kompetensi dasar yang memuat secara lebih rinci mengenai 

kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi-

kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter dalam setiap standar 

kompetensinya. 

Misalnya pada standar kompetensi pertama tentang “menunjukkan sikap 

positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara”. Standar kompetensi tersebut diuraikan menjadi tiga 

kompetensi dasar “mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat 

istiadat, peraturan yang berlaku dalam masayarakat”, “menjelaskan hakikat dan 
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arti penting hukum bagi warga negara”, dan “menerapkan norma-norma, 

kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Jika dicermati, standar kompetensi 

yang diuraikan menjadi kompetensi dasar tersebut mewakili unsur Civic 

Knowledge pada mendeskripsikan hakikat norma, Civic Skill pada menjelaskan 

hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara, dan Civic Disposition pada 

menerpakan norma, adat-istiadat dan peraturan yang berlaku. 

Buku teks sebagai salah satu sarana penunjang proses pembelajaran harus 

memuat materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai secara 

berimbang. Buku teks harus berisi tentang bagaimana unsur pengetahuan 

disapaikan, unsur keterampilan diajarkan dan pendidikan karakter ditanamkan. 

Hal ini dimaksudkan agar buku teks dapat menjadi pedoman atau petunjuk alur 

yang baik sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Hasil analisis buku teks PKn kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi 

Guru tahun 2006 memperoleh hasil yang dominan pada Civic Knowledge dan 

Civic Skill. Aspek pengetahuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa substansi 

pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam standar isi sudah terpenuhi dalam 

materi. Bahkan apek pengetahuan juga mendominasi dalam berbagai tugas yang 

diberikan dalam aktivitas mandiri maupun kelompok. Hal tersebut juga terluhat 

pada subbab ppertama bab III tentang hak asasi manusia (HAM). Subbab ini 

memiliki jumlah materi yang terallu banyak dibandingkan dengan subbab yang 

lain. Jumlah materi untuk subbab ini adalah 23 halaman atau sekitar 62% dari 

jumlah materi yang ada pada bab III. Subbab kedua, tiga, dan empat masing 

masing hanya berjumlah 5, 4, dan, 4 halaman atau sekitar 14%, 11%, dan 11%. 

Hasil ananlisis bab III ini menjadi salah satu indikator dominasi aspek 

pengetahuan pada buku teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006. 

Karena jika dilihat pada kompetensi dasar, subbab pertama bab III berisi tentang 

“menguraikan hakikat, hukum, dan kelembagaan HAM”. Kompetensi dasar 

tersebut memiliki aspek pengetahuan karena berisi tujuan untuk menguraikan 
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pengertian sesuatu. Oleh karena itu seharusnya jumlah halaman atau materi yang 

disediakan harus seimbang dengan kompetensi dasar yang lain. Hal ini 

dikmaksudkan agar beban materi untuk Civic Knowledge pada subbab pertama 

dan kedua harus berimbang dengan Civic SkillI pada subbab ketiga dan Civic 

Disposition  pada subbab keempat. 

Doninasi aspek pengetahuan (Civic Knoeldge) juga tampat dalam 

ketersediaan aktivitas. Aktivitas tersebut sering kali tidak tepat dalam 

meletakkannya pada masing-masing subbab atua justru tidak ada aktivitas baik 

tugas mandiri maupun kelompok sama sekali. Padahal masing-masing subbab 

memiliki tujuan masing-masing dalam kompetensi dasarnya. Misalnya pada 

aktivitas 5 tugas kelompok (halaman 17) berikut: 

Untuk memperdalam pemahaman anda tentang pokok-pokok 

hukum, lakukan aktivitas atau tugas berikut secara kelompok. 

Sebelumnya bentuk kelompok yang terdiri dari 6-8 orang. Pastkan 

ada satu orang yang menjadi ketua kelompok yang akan mengatur 

jalannya kerja kelompok. Kemudian hasil kerja kelompok 

dipresentasikan kepada seluruh anggota kelas. Guru bisa memandu 

jalnnya presentasi kelompok. Setelah membentuk kelompok anda 

diminta untuk mngisi tabel berikut denganjawaban yang singkat. 
No Pokok Uraian Jawaban Anda 

1 Arti Hukum  

2 Unsur-unsur hukum  

3 Tujuan hukum  

4 Peranan Hukum  

5 Penggolongan hukum berdasarkan jenis 

ragamnya 
 

6 Tiga prinsip hukum yang dipegang oleh setiap 

warga negara 
 

7 Arti penting hukum bagi warga negara  

 

Aktivitas yang terdapat dalam subbab tersebut seharusnya berisi tentang 

aspek keterampilan. Karena kompetensi dasar yang diwakili oleh subbab tersebut 

berisi tentang “menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara”. 

Namun pada buku teks tersebut masih disajikan aktivitas dalam bentuk deskripsif. 

Pada subbab berikutnya yang berisi kompetensi dasar tentang menerapkan norma-

norma, kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara justru tidak terdapat aktivitas baik 

berupa tugas mandiri maupun kelompok. Subbab ini hanya berisi materi berupa 
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contoh-contoh dalam bentuk deskriptif. Padahal seharusnya berisi aktivitas untuk 

mencapai tujuan pendidikan karakter karena kompetensi dasarnya berupa unsur 

pendidikan karakter yaitu menerapkan norma, kebiasaan, adat-istiadat dan 

berbagai peraturan yang berlaku. 

Analisis berikutnya tentang Civic Skill yang terdapat dalam buku teks 

memperoleh hasil yang cukup merata pada aspek intelektual. Unsur intelektual 

yang ditemukan dalam buku teks masing-masing adalah mengidentifikasi 11%, 

menjelaskan 14%, mempertahankan pendapat 29%, menggambarkan 19%, 

menganalisis 19%, mengambil pendapat 8%. Berikut salah satu contoh aspek 

keterampilan yang ada pada buku teks yang terdapat unsur mempertahankan 

pendapat. 

Aktivitas 2 tugas kelompok (halaman 95) 

“Buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 5-7 orang. 

Selanjutnya bahaslah kedua persoalan dibawah ini bersama anggota 

kelompok anda. 

Kasus 1 

Di Negara „O‟, anak-anak berasal dari suku ZZ dilarang 

bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Larangan tersebut 

diberlakukan karena suku ZZ dianggap merupakan suku terasing 

dan tidak sama martabatnya dengan suku YY yang merupakan 

bagian terbesar dari penduduk Negara „O‟. Menteri Pendidikan 

Negara „O‟ menyatakan bahwa demi kemurnian generasi suku YY, 

maka mereka sepatutnya tidak bergaul dan belajar bersama anak-

anak suku ZZ. Sementara Presiden Negara „O‟ menyatakan bahwa 

demi keselamatan Negara, maka penduduk suku ZZ dilarang bekerja 

di luar kampung mereka. Akibat pembatasan-pembatasan  tersebut, 

suku ZZ menjadi tidak berdaya. 

Kasus 2 

Pagi ini polisis berhasil menangkap seorang tersangka pencuri 

kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka 

diduga melakukan perbuatan mencuri pada kamis dini hari bersama 

dua orang rekannya. Bapak Indra yang merupakan korban sekaligus 

saksi menyatakan bahwa saat terjadi pencurian, pencuri membawa 

senjata tajam yang digunakan untuk menakut-nakutinya. Karena itu 

dia tidak berdaya untuk melawan penjahat tersebut. Saat ini polisi 

masih terus melakukan operasi keamanan akibat maraknya 

pencurian kendaraan bermotor. 

1. Setelah membahas kedua kasus di atas, manakah yang termasuk 

perbuatan melanggar hak asasi manusia?berikan alasan atas 

jawaban anda 
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2. Tulislah jawaban kelompok anda, lalu diskusikan jawaban 

tersebut dengan kelompok lain 

3. Setelah itu berikan jalan keluar yang mungkin bisa menjadi 

cara untuk menyelesaikan persoalan dalam kasus di atas.” 

Sementara itu unsur kemampuan berpartisipasi terdiri atas berinteraksi, 

memantau dan mempengaruhi berbagai kondisi politik dan pemerintahan sebagai 

warga negara belum terdapat dalam buku teks tersebut. Begitu pula dengan Civic 

Disposion yang belum diberikan dalam bentuk aktivitas mandiri maupun 

kelompok dalam buku teks tersebut. 

Persebaran yang kurang merata juga terjadi pada aktivitas yang berupa 

tugas mandiri maupun kelompok. Pada bab I dan IV subbab ketiga dan keempat 

tidak memiliki aktivitas sebagai tugas kepada siswa. Padahal subbab ketiga dan 

keempat berisi tentang kompetensi dasar yang lebih mengarah pada aspek 

keterampilan dan karakter. Begitu juga dengan subbab pertama bab IV yang tidak 

menyediakan aktivitas pada subbabnya. Hal ini menjadikan buku teks kurang 

tepat dalam memberikan pemerataan aktivitas. Apalagi aktivitas merupakan salah 

satu sarana untuk memberikan pembelajaran tentang pengetahuan, keterampilan 

maupun karakter (Knowledge, Skill dan Disposition).  

Aktivitas berupa tugas mandiri maupun kelompok dapat dijadikan sebagai 

salah sarana dalam membelajarkan aspek pengetahuan, keterampilan maupun 

karakter hendaknya dibuat selaras dan berkesinambungan pada masing-masing 

subbab setiap babnya. Misalnya pada bab I subbab pertama sampai dengan ketiga. 

Bab I berisi standar kompetensi tentang “menunjukkan sikap positif terhadap 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara”. Standar kompetensi tersebut kemudian berisi tiga kompetensi dasar 

untuk masing-masing subbab yaitu “mendeskripsikan hakikat norma-norma, 

kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masayarakat”, 

“menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara”, dan 

“menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Masing-masing 

kompetensi dasar tersebut memiliki unsur yang berbeda. Mulai dari pengetahuan, 
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keterampilan maupun karakter. Oleh karena itu aktivitas yang harus tersedia pada 

masing-masing subbabya berorientasi pada kompetensi dasar tersebut. 

Misalnya subbab pertama tentang aspek pengetahuan dapat 

diambil contoh pada aktivitas 2 tugas kelompok (halaman 8-9) 

berikut; 

Ulangi kembali pokok bahasan mengenai macam-macam 

norma dan sanksinya secara pribadi. Kemudian lengkapilah tabel 

yang ada di bawah ini secara kelompok. Anda bisa membentuk 

kelompok yang terdiri dari 6-8 orang. Pastikan masing-masing 

kelompok memeiliki ketua yang akan mengatur jalannya kerja 

kelompok. Selama mengisi tabel itu, anda dapat berdiskusi mengenai 

apa yang sedang anda kerjakan. Setelahnya, presentasikan hasil 

kerja anda kepada seluruh anggota kelas. Guru bisa memamndu 

jalannya presentasi. 
No Jenis-jenis Norma Arti Sifat Contoh Sanksi 

1 Norma Agama     

2 Norma Kesusilaan     

3 Norma Kesopanan     

4 Norma Hukum     

 

 Aspek keterampilan berikutnya disediakan pada subbab kedua. Hal 

ini karena subbab ini berisi tentang menjelaskan hakikat dan arti 

penting hukum bagi warga negara. Berikut contoh aktivitas yang 

tersedia dalam buku teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 

2006. 

Aktivitas 4 tugas mandiri (halaman 13) 

Kita sudah mempelajari hakikat hukum bagi warga negara. 

Pada dasarnya hukum itu berhubungan dengan masyarakat dan 

juga dengan manusia perorangan. Berdasarkan pemahaman anda 

mengenai hakikat hukum bagi warga negara, lakukanlah aktivitas 

berikut. 

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) pernah menegaskan 

bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Tentu saja, 

dirumah, disekolah, dan dilingkungan anda tinggal ada aturan-

aturan. 

1. Anda diminta untuk membuat daftar mengenai aturan-

aturan yang ada dirumah anda, disekolah anda, dan 

dilingkungan anda tinggal. Sebutkan paling kurang tiga 

(3) untuk masing-masingnya. 

2. Apa pentingnya aturan-aturan itu bagi anda? 
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3. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada aturan dalam 

kehidupan bersama? 

4. Apa kesamaan aturan-aturan itu dengan hukum dalam 

kehidupan bernegara? Apa pula perbedaannya? 

 

Subbab berikutnya yaitu subbab ketiga yang berisi tentang menerapkan 

norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun sayangnya tidak 

terdapat aktivitas baik berupa tugas mandiri maupun kelompok pada subbab ini. 

Subbab ini hanya menyediakan contoh-contoh deskriptif untuk masing-masing 

norma, adat-istiadat, kebiasaan maupun peraturan yang berlaku. Alangkah lebih 

baik jika disediakan aktivitas berupa tugas mandiri atau kelompok sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai pada kompetensi dasar. Hal ini dimaksudkan agar 

aktivitas sebelumnya sambung menyambung mulai aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan karakter. Aktivitas ini juga dimaksudkan agar terjadi persebaran 

yang merata ituk masing-masing aktivitas pada setiap subbab sehingga tidak ada 

yang terlalu banyak aktivitas atau justru tidak ada sama sekali. 

Berikut contoh aktivitas yang dapat diberikan kepada siswa dalam buku 

teks yang berkenaan dengan menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, 

dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara 

hendaknya turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain turut serta 

dalam melaksanakan berbagai peraturan yang berlaku maupun 

peraturan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. 

Salah satu wujud partisipasi dalam lingkungan sekolah 

adalah merancang peraturan yang berlaku untk masing-masing 

kelas. Peraturan tersebut dibuat untuk dan dilaksanakan oleh 

seluruh anggota kelas untuk mencapai tujuan bersama. Sanksi dan 

penghargaan dapat diberikan bagi yang melanggar atau yang 

melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. 
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Buatlah rapat kelas untuk menentukan peraturan untuk kelas 

kalian untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dikelas 

beserta sanksi dan penghargaan yang akan bagi aturan tersebut! 

Aktivitas diatas merupakan salah satu contoh untuk aktivitas yang 

seharusnya ada pada subbab ketiga. Unsur yang harus ditekankan adalah unsur 

partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar siswa lebih 

mengerti dan memahami bagaimana aturan itu dibuat dan harus dilaksanakan 

secara langsung. Aturan yang dibuat maupun dilakukan bukan hanya dari 

penjelasan teori atau contoh melainkan dari aktivitas yang mereka lakukan 

sendiri. Aktivitas ini diharapkan menjadi penyambung aktivitas sebelumnya yang 

berisi tentang aspek pengetahuan dan keterampilan sehingga aspek pendidikan 

karakter diharapkan dapat sedikit demi sedikit ditanamkan melalui aktivitas 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Buku teks PKn kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 

2006 dianalisis untuk mengetahui sejauh mana isi yang terkandung pada buku 

teks tersebut sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan Civic 

Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition dalam mewujudkan warga Negara 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 

1945. Hasil analisis yang dilakukan memperoleh hasil pada satandar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Analisis ini dihitung berdasarkan jumlah paragraf yang 

tersedia dalam buku teks. Jumlah halaman untuk masing masing bab adalah 22%, 

29,5%, 29,5%, dan 19%. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan persebarannya 

merata.  

 Namun pada bagian subbab untuk setiap babnya terdapat bagian yang 

jumlah halamannya terlalu banyak dibandingkan dengan subbab yang lain. Hasil 

analisis untuk masing-masing subbab dibandingkan dengan jumlah halaman yang 

tersedia dalam buku teks memperoleh hasil yang berbeda dan tidak merata. Bab 

III yang memiliki prosentase sebesar 64%, 14%, 11%, dan 11%. Subbab pertama 

pada bab III memiliki jumlah materi yang jumlahnya jauh dari jumlah materi yang 

lain. Hasil ini menunjujkkan salah satu indikator dominan pada aspek 

pengetahuan dalam bab III. Perbedaan jumlah materinya tiga kali lipat dari jumlah 

yang lain pada bab ini. Hasil tersebut berbeda jauh dengan bab yang lain yang 

cukup merata Hasil untuk yang lain untuk bab II dan IV masing-masing sebesar 

25%, 22%, 39%, 14% dan 22%, 35%, 43%. 

 Analisis yang berikutnya yaitu pada aspek Civic Knowledge, Civic Skill 

dan Civic Disposition. Civic Knowledge pada buku teks ini memenuhi materi yang 

ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 ayat 1 

dinyatakan bahwa substansi pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam 

standar isi. Begitu pula untuk Civic Skill yang memperoleh hasil masing-masing 
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adalah mengidentifikasi 11%, menjelaskan 14%, mempertahankan pendapat 29%, 

menggambarkan 19%, menganalisis 19%, mengambil penndapat 8% pada unsur 

intelektual. Unsur partisipasi dan Civic Disposition  belum tersedia dalam buku 

teks yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 2006. 

B. Saran 

 Buku teks PKn kelas VII SMP yang disusun oleh Tim Abdi Guru tahun 

2006 yang dianalisis selain mempunyai keunggulan juga terdapat beberapa 

kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain terdapat jumlah materi yang terlalu 

banyak pada bab III subbab pertama yang jauh melebihi jumlah subbab yang lain. 

Selain itu ketidakmerataan jumlah ketersediaan aktivitas maupun aspek 

pengetahuan, keterampilan dan karakter yang menjadikan dominasi terkesan pada 

aspek pengetahuan menjadi kekurangan buku teks yang disusun oleh Tim Abdi 

Guru tahun 2006. Dua kesalahan lainnya juga ditemukan berupa ketidaksesuaian 

contoh gambar dan teks proklamasi juga terdapat dalam buku teks ini. 

Jumlah persebaran materi dan aktivitas yang bermuatan aspek 

pengetahuan, keterampilan dan karakter hendaknya dibuat merata pada masing-

masing kompetensi dasar yang diwujudkan dalam subbab. Sehingga muatannya 

berimbang antara subbab yang satu dengan yang lain. Kekurangan berikutnya 

yaitu kesalahan gambar dan teks proklamasi. Kesalahan tersebut hanya perlu 

mendapatkan perhatian dari penyusun. Gambar sholat jum‟at berjamaah 

hendaknya dipilih lagi yang lebih sesuai. Begitu pula dengan pemilihan gambar 

yang lain nantinya agar lebih tepat sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dalam 

hal kesalahan teks Proklamasi yang terdapat dalam buku teks, hendaknya 

penyusun lebih berhati-hati dalam pengetikan ulang teks tersebut. Sebab teks 

Proklamasi sangat penting dan sakral kebenarannya. Hal serupa juga hendaknya 

diterapkan dalam berbagai referensi yang berhubungan dengan keaslian sumber 

yang berhubungan dengan naskah atau teks sejarah. Sehingga menempatkan 

sumber asli teks tersebut disarankan untuk dicantumkan agar dapat terjamin 

keaslian isinya.  
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LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 3 
 

 
 

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Jumlah 

halaman 

Jumlah 

materi 

Jumlah 

baris 

Jumlah 

aktivitas 

Jumlah 

soal 

Jumlah 

catatan 

tepi 

Jumlah 

gambar/ 

catatan 

1. Menunjuk

kan sikap 

positif 

terhadap 

norma-

norma 

yang 

berlaku 

dalam 

kehidupan 

bermasyar

akat, 

berbangsa, 

dan 

bernegara. 

1.4 Mendeskripsi

kan hakikat 

norma-norma, 

kebiasaan, 

adat istiadat,  

peraturan,  

yang berlaku 

dalam 

masyarakat 

10 

 

5 

 

 

 

1.  68  

2.  42 

3.  48 

4.  89 

5.  42 

Tugas 

mandiri (2) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 12, 8 

2. 16 

5 4 

1.5  
Menjelaskan 

hakikat dan arti 

penting hukum 

bagi 

warganegara. 

9 

 

3 1.  77 

2.  152 

3.  47 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 5 

2. 7 

4 2 

1.6  
Menerapkan 

norma-norma, 

8 4 1. 70 

(pen

gant

Tugas 

mandiri (0) 

Tugas 

 5 2 



LAMPIRAN 3 
 

 
 

kebiasaan, adat 

istiadat dan 

peraturan yang 

berlaku dalam 

kehidupan 

bermasyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara. 

ar) 

2. 72 

3. 25 

4. 39 

5. 48 

kelompok 

(0) 

2. Mendeskri

psikan 

makna 

Proklamasi 

Kemerdek

aan dan 

konstitusi 

pertama. 

2.1Menjelaskan 

makna 

proklamasi 

kemerdekaan. 

9 

 

 

3 1. 102 

2. 193 

3. 31 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 1 

2. 2 

5 4 

 

2.2Mendeskripsi

kan suasana 

kebatinan 

konstitusi  

pertama. 

8 

 

7 1. 41 

2. 75 

3. 52 

4. 19 

5. 13 

6. 26 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(0) 

1. 6 2 3 



LAMPIRAN 3 
 

 
 

7. 36 

 

2.3Menganalisis 

hubungan 

antara 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan UUD 

1945.. 

14 

 

6 1. 85 

(pen

gant

ar) 

2. 126 

3. 36 

4. 84 

5. 36 

6. 17 

7. 87 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 3 

2. 2 

4 1 

2.4 

Menunjukkan 

sikap positif 

terhadap 

makna 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan suasana 

kebatinan 

konstitusi 

5 2 1. 55 

2. 60 

Tugas 

mandiri (0) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 0 

2. 2 

1 1 



LAMPIRAN 3 
 

 
 

pertama 

3. Menampil

kan sikap 

positif 

terhadap 

perlindung

an dan 

penegakan 

Hak Asasi 

Manusia 

(HAM). 

 

3.1Menguraikan 

hakikat, 

hukum dan 

kelembagaan 

HAM. 

23 

 

 

7 1. 60 

2. 80 

3. 209 

4. 62 

5. 193 

6. 96 

7. 149 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(2) 

1. 4 

2. 12, 

2 

8 5 

3.2Mendeskripsi

kan kasus 

pelanggaran 

dan upaya 

penegakan 

HAM. 

5 

 

2 1. 73 

2. 43 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 10 

2. 3 

2 1 

3.3Menghargai 

upaya 

perlindungan 

HAM. 

4 

 

2 1. 102 

2. 16 

Tugas 

mandiri (0) 

Tugas 

kelompok 

(0) 

 0 1 
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3.4Menghargai 

upaya 

penegakan 

HAM 

4 1 1. 62 Tugas 

mandiri (0) 

Tugas 

kelompok 

(0) 

 1 1 

4. Menampil

kan 

perilaku 

kemerdeka

an 

mengemuk

akan 

pendapat. 

4.1Menjelaskan 

hakikat 

kemerdekaan 

mengemukaka

n pendapat. 

5 

 

 

 

1 1. 41 

2. 98 

Tugas 

mandiri (0) 

Tugas 

kelompok 

(0) 

 2 2 

4.2Menguraikan 

pentingnya 

kemerdekaan 

mengemukak

an pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab. 

8 

 

4 1. 71 

2. 57 

3. 53 

4. 53 

Tugas 

mandiri (1) 

Tugas 

kelompok 

(1) 

1. 5 

2. 4 

2 2 

 

4.3Mengaktualis

10 

 

4 1. 66 

2. 38 

Tugas 

mandiri (1) 

1. 3 

2. 3, 2  

3 3 



LAMPIRAN 3 
 

 
 

asikan 

kemerdekaan 

mengemukak

an pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab. 

3. 67 

4. 104 

Tugas 

kelompok 

(2) 
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CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC SKILL, DAN CIVIC DISPOSITION 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Civic Knowledge Civic Skills Civic 

Disposition Intelektual Partisipasi 

1. Menunjuk

kan sikap 

positif 

terhadap 

norma-

norma 

yang 

berlaku 

dalam 

kehidupan 

bermasyar

akat, 

berbangsa, 

dan 

bernegara. 

1.7 Mendeskripsi

kan hakikat 

norma-norma, 

kebiasaan, 

adat istiadat,  

peraturan,  

yang berlaku 

dalam 

masyarakat 

1. Norma hukum 1. Membandingkan contoh 

dengan kaidah yang biasa 

berlaku dimasyarakat 

(halaman 1 gambar 1.1) 

(mengidentifikasi) 

2. Menjelaskan sebab 

terjadinya norma melalui 

contoh tehnical meeting 

(halaman 6 paragraf 1) 

(Menjelaskan) 

3. Mengemukakan 

argumentasi berdasarkan 

asumsi atas posisi yang 

dipertahankan/diambil/dibe

la dalam pertanyaan yang 

diajukan pada aktivitas 

  



LAMPIRAN 4 
 

 
 

mandiri halaman 10. 

(mempertahankan 

pendapat/posisi) 

 

1.8  
Menjelaskan 

hakikat dan 

arti penting 

hukum bagi 

warganegara. 

1. Norma hukum 1. mengidentifikasi aturan 

hukum yang ada dalam 

masyarakat, persamaan, 

dan perbedaan dengan 

kehidupan bernegara pada 

tugas mandir halaman 13 

(mengidentifikasi). 

 

  

1.9  
Menerapkan 

norma-norma, 

kebiasaan, 

1. Norma hukum 1. Mengemukakan 

pendapat berdasarkan 

asumsi dari pertanyaan 

nomor 3 dokumentasi 

  



LAMPIRAN 4 
 

 
 

adat istiadat 

dan peraturan 

yang berlaku 

dalam 

kehidupan 

bermasyarakat

, berbangsa 

dan bernegara. 

halaman 26-27 

(mempertahankan 

pendapat) 

2. Mendeskri

psikan 

makna 

Proklamasi 

Kemerdek

aan dan 

konstitusi 

pertama. 

2.1Menjelaskan 

makna 

proklamasi 

kemerdekaan. 

1. Persatuan dan 

kesatuan bangsa 

2. Kekuasaan dan 

politik  

 

1. Menggambarkan 

mengenai pentingnya dasar 

negara berdasarkan konsep 

yang diajukan oleh tokoh 

proklamasi pada halaman 

38 tugas mandiri 

(menggambarkan). 

2. Menganalisis kearifan 

yang ada pada masa 

proklamasi dengan keadaan 

sekarang (menganalisis) 
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pada halaman 41 tugas 

kelompok. 

2.2Mendeskripsi

kan suasana 

kebatinan 

konstitusi  

pertama. 

1. Konstitusi Negara 

2. Kebutuhan warga 

Negara 

3. Pancasila 

   

2.3Menganalisis 

hubungan 

antara 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan UUD 

1945.. 

1. Konstitusi Negara 

2. Pancasila 

1. Menganalisis pokok dan 

unsur yang terkandung 

dalam UUD 1945 pada 

tugas kelompok halaman 

55 (analisis). 

2. Mengambil posisi untuk 

mengemukakan 

argumentasi atas posisi 

yang dipertahankan 

mengenai perlu atau 

tidaknya dilakukan 

perubahan pada UUD 1945 

pada tugas mandiri 
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halaman 62 

(mempertahankan 

pendapat) 

2.4 

Menunjukkan 

sikap positif 

terhadap 

makna 

proklamasi 

kemerdekaan 

dan suasana 

kebatinan 

konstitusi 

pertama 

1. Kekuasaan dan 

politik 

1. Menjelaskan kronologis 

secara singkat sesuatu yang 

dilakukan tokoh dan sebab 

akibatnya dalam 

dokumentasi halaman 67-

68 (Menjelaskan). 

  

3. Menampil

kan sikap 

positif 

terhadap 

perlindung

an dan 

penegakan 

Hak Asasi 

Manusia 

(HAM). 

 

3.1Menguraikan 

hakikat, 

hukum dan 

kelembagaan 

HAM. 

1. Hak asasi manusia 1.menjelaskan tentang 

sebab-akibat jika hak 

dikekang dan kewajiban 

dilanggar (menjelaskan) 

pada halaman 81 tugas 

kelompok. 

  

3.2Mendeskripsi

kan kasus 

1. hak asasi manusia 1. Mengemukakan   



LAMPIRAN 4 
 

 
 

pelanggaran 

dan upaya 

penegakan 

HAM. 

pendapat berdasarkan 

asumsi dari cerita yang 

disajikan pada tugas 

kelompok halaman 95-96 

(mengemukakan pendapat). 

2. menggambarkan 

lembaga penegakan HAM 

di Indonesia pada tugas 

mandiri halaman 102 

(menggambarkan). 2. 

mengidentifikasi gambar 

yang disediakan pada 

halaman 103 tentang 

oeristiwa semanggi 

mengenai demonstran yang 

ditembak oleh aparat 

(mengidentifikasi) 

3. menganalisis berbagai 

peristiwa pelanggaran ham 
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yang dicontohkan pada 

tugas mandir halaman 104-

105 (menganalisis) 

4. mengambil pendapat 

berdasarkan temuan/ 

pendapat yang disampaikan 

dalam tugas kemlompok 

halaman 105 (mengambil 

pendapat). 

3.3Menghargai 

upaya 

perlindungan 

HAM. 

1. hak asasi manusia 1. Menggambarkan kaitan 

antara keadaan dalam 

gambar halaman 107 

dengan upaya penegakan 

perlindungan HAM 

(menggambarkan). 

  

3.4Menghargai 

upaya 

penegakan 

HAM 

1. hak asasi manusia 1. Mengemukakan 

argumentasi berdasarkan 

cerita yang disampaikan 

dalam dokumentasi 

  



LAMPIRAN 4 
 

 
 

halaman 111 

(mempertahankan 

pendapat) 

4. Menampil

kan 

perilaku 

kemerdeka

an 

mengemuk

akan 

pendapat. 

4.1Menjelaskan 

hakikat 

kemerdekaan 

mengemukaka

n pendapat. 

1. persatuan dan 

kesatuan 

2. kebuthan warga 

negara 

1. menjelaskan 

/mengklarifikasi/menafsirk

an kisah yang ada pada 

halaman 116-117 tentang 

keputusan lurah 

(menjelaskan). 

 

  

4.2Menguraikan 

pentingnya 

kemerdekaan 

mengemukak

an pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab. 

1. persatuan dan 

kesatuan 

2. kebuthan warga 

negara 

1. mengemukakan 

pedndapat tentang 

kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

pada tugas kelompok 

halaman 122 

(mempertahankan 

pendapat) 

2. mengambarkan atau 
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memberikan uraian tentang 

kemerdekaan 

mengemukakan pendapat 

(menggambarkan). 

 

4.3Mengaktualis

asikan 

kemerdekaan 

mengemukak

an pendapat 

secara bebas 

dan 

bertanggung 

jawab. 

1. persatuan dan 

kesatuan 

2. kebuthan warga 

negara 

1. mengemukakan 

argumentasi mengenai 

kisah yang disampaikan 

dan berperan mengambil 

keputusan sesuai dengan 

posisi yang diberikan pada 

pertanyaan (tugas 

kelompok halaman 128) ( 

mempertahankan pendapat) 

2. memberikan pendapat 

mengenai aksi unjuk rasa 

yang dilakukan mahasiswa 

dan berbagai cara dalam 

mengemukakan pendapat 

pada tugas mandiri 
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halaman 130 

(mempertahankan 

pendapat) 

3. menganalisis Undang-

Undang tentang kebebasan 

berpendapat hlaman 133 

(menganalisis) 

4. mengemukakan 

argumentasi beradasarkan 

asumis yang ada pada 

cerita halaman 134 

(mepertahankan pendapat) 

 

 

 

 

 

 

 


