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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh (Confusius) 

 Pengetahuan tidaklah cukup, Kita harus mengamalkannya. 

Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya (Johann Wolfgang von 

Goethe) 
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Rojihan Fadhilah yang selalu memberikan 

motivasi dan dukungan 
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vi 
 

SARI 

Royani, Khakimatul,2016, Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan Mata 

Pelajaran PPKn di SMP negeri 3 Cilacap, Skripsi, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Drs. 

Slamet Sumarto, M.Pd dan Drs. Tijan, M.Si. 171 halaman. 

Kata Kunci : Pembelajaran, Model Pembelajaran, Praktik belajar 

Kewarganegaraan, PPKn 

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mempunyai 

tujuan penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan 

berkarakter serta memahami hak dan kewajibannya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka diperlukan suatu pembelajaran yang mengusung nilai-nilai dan 

pengalaman belajar yaitu model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan 

karena pembelajaran aktif ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman langsung (nyata). Dari latar belakang tersebut, maka 

dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu (1) Bagaimana 

pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn kelas IX 

di SMP Negeri 3 Cilacap? (2) Bagaimana hambatan praktik belajar 

kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap 

Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Fokus penelitian adalah (1) 

Pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn kelas IX 

di SMP Negeri 3 Cilacap (2) Hambatan dalam pelaksanaan praktik belajar 

kewarganegaraan kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi langsung, wawancara dan kajian dokumen. 

Sumber data diperoleh dari informan (kepala sekolah, guru dan peserta didik), 

aktivitas pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan serta dokumen sekolah. 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber data. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan praktik belajar 

kewarganegaraan mata pelajaran PPKn kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap selama 

empat kali pertemuan pada jam pelajaran dan di luar jam pelajaran dengan 

tahapan adalah mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah sebagai fokus 

kajian kelas, pembentukan kelompok, pengumpulan informasi melalui koran, 

internet dan investigasi ke lembaga Kepolisian Resort Cilacap, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Cilacap, Pengadilan Negeri Cilacap dan Lembaga Pemasyarakatan 

Cilacap, pengembangan dan penyajian portofolio dan refleksi pembelajaran. 

Penilaian yang dilakukan adalah penilaian praktik dan penilaian produk. (2) 

hambatan yang ditemukan adalah penyusunan RPP dan perizinan tempat serta 

pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu yang relatif lama. management 

pembelajaran yang dilakukan guru masih kurang sehingga proses penilaian di 

lapangan belum dapat didampingi sepenuhnya,  

Saran agar memasukkan perncanaan kedalam silabus dan RPP secara jelas. 

Memberikan tugas individu untuk mengatasi peserta didik yang pasif serta 

meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran sekolah 
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ABSTRACT  

 

Royani, Khakimatul, 2016, The Implementation of Civics Learning Practice 

PPKn in SMP Negeri 3 Cilacap, Civics Education, Faculty of Social Science. 

Semarang State University. Advisor Drs. Slamet Sumarto, M.Pd and Drs. Tijan, 

M.Si. 171 pages. 

Keywords: Learning, Learning Mode, Civics Learning Practice, PPKn. 

 Civics education is a subject which has important purposes in making a 

citizen smart, skilled and characterized and also understands his right and 

obligation. To reach those purposes a learning which contains values and learning 

experience is needed, that is civics learning practice mode because this active 

learning gives a chance to students to get direct (real) experience to increase their 

knowledge not only in cognitive but also affective and their psychomotor. From 

the background above, so in this research the researcher made these problem 

statements: (1) How is the implementation of civics learning practice in PPKn 

Grade IX SMP Negeri 3 Cilacap? (2) How is the obstacles of civics learning 

practice in PPKn Grade IX SMP Negeri 3 Cilacap?  

 The research method used qualitative method. The focuses of the research 

are: (1) The implementation of civics learning practice in PPKn grade IX SMP 

Negeri 3 Cilacap (2) the obstacle in implementing civics learning practice in 

PPKn grade IX SMP Negeri 3 Cilacap. Data collecting methods used direct 

observation technique, interview and document study. Data sources obtained from 

informants (school headmaster, teachers and students), civics learning practice 

activity, and school document. Validity test in this research used triangulation 

data source. Analysis data techniques used reducing data, presenting data, and 

conclusion. 

 The result of this research shows that: (1) The implementation of civics 

learning practice in PPKn grade IX SMP Negeri 3 Cilacap during four meetings at 

learning hours and outside learning hours with some stages they were identified 

the problems, making problem statements as class study focus, grouping, 

collecting the information from newspapers, internet and investigation on 

Kepolisisan Resort Cilacap, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, Pengadilan 

Negeri Cilacap and Lembaga Permasyarakatan Cilacap, developing and practice 

assessment and product assessment, (2) obstacles which were found were 

composing RPP and permit of places and also the implementation of activity 

needed relatively long time, management of learning which was done by teachers 

were still not enough so that the assessment process in field had not been 

conducted. 

 The suggestions from this research are to improve the management of 

learning, plans should be clearly included in syllabus and RPP, give individual 

task to break away to passive students and also improve the school facilities, 

utilities and infrastructures. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai 

tujuan meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik, akan status hak dan 

kewajiban peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan 

Kewarganegaraan menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan  mampu  melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada kesadaran dan pembentukan 

peranan peserta didik sebagai warga negara yang baik, sehingga sangat diperlukan 

pemahaman yang mendalam agar terbentuk warga negara yang diharapkan. 

Pembelajaran Pendidikan Kewaraganegaraan yang diharapkan adalah 

pembelajaran yang tidak hanya menitikberatkan pada pengetahuan dari peserta 

didik saja, tetapi juga pemahaman secara konkret tentang isi materi yang 

dibawakan, sehingga peserta didik benar-benar mengetahui peranannya sebagai 

warga negara yang baik serta perolehan pengalaman belajar secara langsung. 

Pembelajaran saat ini yang dilakukan adalah pembelajaran berbasis saintifik 

sesuai dengan Kurikulum 2013 dimana terdapat lima proses pembelajaran yaitu 
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5M mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunkasi. 

Pembelajaran yang demikian harusnya membuat peserta didik menjadi aktif dan 

tertarik pada proses pembelajaran, sehingga peserta didik lebih memahami konsep 

materi yang disampaikan terutama pada mata pelajaran berbasis sosial seperti 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewaraganegaran adalah mata pelajaran yang 

menekankan peserta didik memahami peran, hak dan kewajiban sebagai warga 

negara yang memiliki karakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Pengetahuan terhadap realita harus benar-benar mereka pahami sehingga mereka 

akan sadar terhadap peran, hak dan kewajiban mereka. Pendidikan 

Kewarganegaran sekarang ini, walaupun sudah menerapkan Kurikulum 2013 

tetap saja pembelajaran yang sering dilakukan di dalam kelas masih pembelajaran 

yang belum menghadirkan pembelajaran yang benar-benar membuat peserta didik 

memahami pernanannya.  

Realita sekarang model pembelajaran yang dibawakan oleh guru adalah 

model pembelajaran monoton yang hanya sampai pada tahap mengamati dan 

menanya seputar ceramah dan diskusi. Harusnya pembelajaran Kurikulum 2013 

dapat membawakan realita kehidupan kepada peserta didik melalui tahapan 

mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasi, sehingga peserta didik benar-benar 

akan memahami permasalahan hingga pemecahannya. Pembelajaran berbasis 

saintifik harus menuntut peserta didik melakukan aktivitas sehingga tercipta 

pembelajaran yang aktif, selain itu penggunaan model pembelajaran yang tepat 

sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kegiatan belajar. Model pembelajaran 
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dengan asas aktivitas dirasa sangat tepat, sebab penggunaan asas aktivitas dapat 

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral yaitu dengan cara 

berbuat, mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. Dengan 

menggunakan asas aktivitas pengajaran diselenggarakan secara realitas dan 

konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan verbalistis, pengajaran yang ada menjadi hidup sebagaimana 

aktivitas dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2000: 176-177). Model 

pembelajaran yang menuntut peserta didik melakukan aktivitas untuk memperoleh 

permasalahan, sehingga akan lebih mengena pada diri mereka. Suasana yang 

berada diluar kelas juga membuat peserta didik merasa tidak jenuh karena 

melakukan pembelajaran di dalam kelas. 

Model pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran ini yaitu model 

pembelajaran  Praktik Belajar Kewaraganegaraan atau yang  dikenal dengan 

istilah praktik belajar kewarganegaraan atau project citizen, di mana model 

pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran aktif dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui secara langsung permasalahan 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka akan mendapatkan 

pengalaman langsung (nyata) dan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan watak kewarganegaraan mereka. 

Model pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan ini juga berusaha 

membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan dengan  masyarakat, 

hal itu dikarenakan pada masa remaja peserta didik cenderung menggeser 

pemikirannya sehingga mereka membutuhkan pengetahuan dan pegalaman yang 
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sesuai. Model pembelajaran praktik belajar menempatkan peranan peserta didik 

dengan sangat dominan sehingga peserta didik harus berperan aktif dalam proses 

pembelajaran ini. Peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah secara 

nyata kemudian menemukan alternatif pemecahan dari masalah yang ada. Peserta 

didik selain itu juga harus melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang ada 

dan selanjutnya mengembangkan usul tindakan yang harus dilakukan. 

SMP Negeri 3 Cilacap merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan 

untuk mencapai tujuan nasional pendidikan sekarang ini. Berdasarkan observasi 

awal yang dilakukan, diketahui bahwa di sekolah ini telah melaksanakan model 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan dengan pola pembelajaran 

lapangan untuk membawa siswa mengetahui permasalah sosial pada sumbernya. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah dan 

guru pendidikan kewarganegaraan, diketahui bahwa di sekolah ini telah 

menerapkan  praktik belajar  kewarganegaraan dengan pola pembelajaran 

Lapangan pada KD pada KD 3.3 “Memahami aturan hukum yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara” dan 4.3 “Menyaji hasil telaah tentang 

aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” 

dalam pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan. 

Penerapan model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan 

dilatarbelakangi karena penggunaan model pembelajaran yang monoton didalam 

kelas seperti model ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, masih belum 

menghadirkan suasana belajar yang dapat menggugah minat peserta didik. Peserta 
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didik masih tetap belum tertarik dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Kurangnya ketertarikan mereka membuat mereka mengalami 

kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru, walaupun guru sudah 

menggunakan berbagai model pembelajaran. Penggunaan model ini juga 

didasarkan pada keinginan guru menampilkan realita dan permasalahan kepada 

peserta didik secara langsung sehingga membuat solusi pemecahan untuk 

menghadapinya. 

Pembelajaran yang dilakukan di lapangan membuat siswa lebih antusias dan 

menghindarkan mereka dari rasa bosan dan jenuh terhadap pembelajaran yang 

dilakukan dengan model pembelajaran yang biasa dilakukan tanpa adanya inovasi. 

Penerapan model pembelajaran Praktik Belajaran Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 3 Cilacap bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik tidak hanya 

pada ranah kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka diadakan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam Pembelajaran PPKn 

Kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diambil adalah sebagai berikut. 

1. Bagaiamana pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam 

pembelajaran PPKn Kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap? 

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan 

dalam pembelajaran PPKn di kelas IX SMP Negeri 3 Cilacap? 
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C. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan dalam 

pembelajaran PPKn Kelas IX di SMP Negeri 3 Cilacap 

2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan 

dalam pembelajaran PPKn di kelas IX SMP Negeri 3 Cilacap 

D. MANFAAT 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat 

secara teoretis dan praktis. 

1. Manfaat teoretik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan dunia pendidikan untuk kemajuan 

pendidikan nasional. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru Mata Pelajaran PPKn, dapat memberikan informasi terkait 

pengembangan model pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan 

sehingga dapat ditingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya 

b. Bagi sekolah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang baik pada sekolah, khususnya SMP Negeri 3 Cilacap 

dalam upaya mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

dan disukai siswa sehingga nantinya mendukung peningkatan kualitas 

sekolah. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Batasan istilah dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam penggunaan 

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

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu usaha sadar dilakukan untuk menciptakan 

peserta didik terlibat dalam aktivitas belajar mengajar dengan maksud 

membentuk peserta didik yang mempunyai kepribadian sesuai tujuan yang 

sudah ditetapkan.  

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan mata 

pelajaran wajib yang memfokuskan tujuan pada pembentukan diri dari latar 

belakang keberagaman dan tujuannya adalah untuk menjadikan warga negara 

Indonesia yang berkarakter sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

3. Pembelajaran PPKn 

Pembelajaran PPKn adalah suatu usaha sadar  yang dilakukan untuk 

menciptakan peserta didik terlibat dalam aktivitas belajar mengajar untuk 

membentuk diri peserta didik yang memahami peran, hak dan kewajibannya 

dengan latar belakang keberagaman dan tujuannya adalah menjadikan peserta 

didik sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter sesuai dengan apa 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
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4. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan dan 

diterapkan oleh guru untuk membawa peserta didik memahami materi yang 

dibawakan dimana didalamnya terdapat gambaran mengenai hal-hal yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran sehingga tujuan dari mata 

pelajaran dapat tercapai secara maksimal dan dipahami oleh peserta didik. 

5. Praktik Belajar Kewarganegaraan 

Praktik Belajar Kewarganegaraan adalah salah satu model pembelajaran 

aktif yang diterapkan dalam proses belajar sehingga menekankan pada 

kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman langsung (nyata) melalui 

pengamatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta 

pemecahannya, sehingga peserta didik lebih memahami peran, hak dan 

kewajibannya serta tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Model Pembelajaran 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran 

di kelas yang dilakukan oleh seorang guru, harus mampu memberikan nilai-nilai 

positif yang dapat diterapkan oleh peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam tiap butir pancasila.  

Kegiatan belajar berpusat pada peserta didik, guru sebagai motivator dan 

fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. Pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

peserta didik berubah ke arah yang lebih baik (Hamalik, 2000: 24). Peran guru 

dalam pembelajaran sebagai fasilitator sangatlah penting sehingga pembelajaran 

dapat berjalan dengan benar. agar terselengara pembelajaran yang diharapkan 

maka dalam menyampaikan materi guru harus mempunyai bekal atau rancangan 

yang di dalamnya memuat materi apa yang diajarkan bahkan cara guru 

menyampaikan materi juga harus dibuat oleh guru dalam hal ini model 
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pembelajaran sangat berpengaruh.  Model Pembelajaran sendiri dapat diartikan 

sebagai upaya yang sistematik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi 

agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Kegiatan yang didalamnya terjadi 

interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang 

melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan 

kegiatan membelajarkan (Mona, 2010: 15). 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang 

sepenuhnya tidak di jelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan dapat 

diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru 

dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang 

intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Trianto, 2011:17). Proses pembelajaran yang dibawakan dala hal ini lebih 

menekankan pada partispasi aktif peserta didik dan peran guru sehingga terjadi 

interaksi timbal balik dengan tujuan agar peserta didik memahami materi tidak 

hanya sekedar konsep juga dalam realita sehingga nilai-nilai positif yang ada 

dalam panacasila dan tujuan pendidikan kewarganegaraan benar-benar terpenuhi. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedimikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa beubah kearah yang lebih baik. Ciri-ciri 

pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncakanan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

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

bagi siswa. 

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

e. Pemelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis (Darsono,2000: 24-25). 

Pembelajaran merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Yang jelas ia merupakan proses rekonstruksi dari pengalaman 

masa lalu yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas seseorang atau suatu 

kelompok. selain itu pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan perilaku dan 

perubahan kapasitas (Huda, 2013: 23). Fenomena kompleks dalam hal ini 

dipandang dari dua subjek yaitu peserta didik dan guru. Perlu adanya kerjasama 

antar keduanya untuk mencapai pembelajaran yang baik yang mempunyai makna 

melalui penciptaan suasan belajar yang mendukung. 

Pembelajaran dalam hal ini adalah suatu kondisi yang sengaja di ciptakan 

untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan agar terjadi interaksi antara guru, 

peserta didik dan lingkungan sekitar sehingga materi yang diajarkan dapat 

terserap dengan baik oleh peserta didik. kegiatan pembelajaran yang baik adalah 

kegiatan pembelajaran yang menarik dimana dalam pembelajaran tersebut 

membuat peserta didik aktif dan menumbuhkan karakter yang diharapkan dari 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran guru yang berperan sebagai 

fasilitator harus dapat mengemas pembelajaran menjadi menarik agar peserta 
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didik tidak merasa jenuh atau bosan. Pengemasan pembelajaran yang menarik 

seperti itu dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum dan 

lain-lain (Damiati dan Mudjiono, 2002: 8).  Model pengajaran mempunyai empat 

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri 

tersebut adalah: 

a. rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; 

b. landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai); 

c. tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat di 

laksanakan dengan berhasil; 

d. lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pemelajaran (Trianto, 

2011:23)  

Model pembelajaran berisi tentang landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana peserta didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah 

laku, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai). Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang 

dipelajarinya, bukan hanya mengetahuinya. Model pembelajaran yang inovatif 

merupakan konep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
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hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan  

Dilihat dari definisi dan ciri-ciri bahwa model pembelajaran adalah 

rencana atau landasan yang dibuat dan digunakan oleh guru untuk melaksanakan 

pembelajaran agar lebih menarik. Jadi model pembelajaran adalah salah satu cara 

yang digunakan oleh guru untuk membawa peserta didik lebih memahami materi 

dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih menarik sehingga pembelajaran 

tidak terkesan monoton dan membosankan. Model pembelajaran inovatif lebih 

menekankan pada perbedaan model yang sebelumnya digunakan dan lebih 

memberikan dampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran. 

2. Model Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan 

a. Pengertian Praktik Belajar Kewarganegaraan 

Model pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran yang 

dibawakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dan membuat peserta didik 

aktif serta memahami materi yang yang disampaikan. Praktik belajar 

kewarganegaraan atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah project citizen 

merupakan sebuah model pembelajaran portofolio, dimana peserta didik bukan 

hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga 

mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui 

kegiatan belajar praktik empirik, sehingga pembelajaran akan semakin 

menantang, mengaktifkan peserta didik dan lebih bermakna (Maksum, 2015: 7). 

Model pembelajaran lebih mene Praktik belajar kewarganegaraan adalah model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap apa 
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yang dikaji. Program tersebut mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dengan 

organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu 

persoalan di sekolah atau masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan 

intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang 

bertanggungjawab (Budimansyah, 2009: 33). Keterlibatan peserta didik secara 

aktif dan belajar untuk memecahkan masalah inilah yang menjadi titik fokus 

dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yang sesungguhnya bahwa pembelajaran 

PPKn harus menumbuhkan semangat belajar dan paham akan tanggung jawabnya 

serta perannya sebagai warga negara.  

Pendidikan Kewarganegaraan harus diakui selama ini hanya disampaikan 

dengan pendekatan konvensional melalui metode ceramah dan mencatat, peran 

guru dominan sementara peran peserta didik relatif pasif dan tidak bersemangat 

mengikuti pelajaran. Secara realitas yang terjadi di sekolah pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan belum efektif untuk mengantar peserta didik agar 

menjadi warganegara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan masih dianggap 

sebagai mata pelajaran yang tidak terlalu penting, yang merupakan mata pelajaran 

hapalan dan hanya berupa konsep-konsep semata, terlebih dalam penyampaian 

oleh pendidik juga tidak menarik dan tidak memberikan stimulus yang dapat 

memancing peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan bertanggung jawab, 

sehingga peserta didik tidak begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Fungsi PPKn sebagai pendidikan nilai dapat kita sarikan dari pernyataan 

bahwa PPKn berfungsi sebagai pembentukan karakter warganegara. PPKn 

persekolahan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan 
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mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk memjadi warganegara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. Karakter yang dimaksud tentu saja karakter yang 

berpedoman pada nilai luhur bangsa dalam hal ini Pancasila. Karakter 

kewarganegaraan bail untuk pribadi maupun masyarakat Indonesia adalah 

karakter yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila (Vien, 2012: 133-134). 

Penanaman karakter peserta didik harus dilakukan dengan baik sehingga peserta 

didik benar-benar menjalankan perannya tidak hanya sekedar memahami saja. 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini disinyalir 

hanya menekankan kepada penguasaan materi tanpa memperdulikan sikap yang 

seharusnya dibentuk dalam diri peserta didik. Guru sering kali menyajikan 

pembelajaran yang pada konsep yang abstrak, yang sulit diterima peserta didik 

karena tidak memahami materi pembelajaran secara mendalam. Pemahaman 

peserta didik hanya terbatas pada konsep yang diajarkan dan lebih banyak lagi 

sebagai sesuatu yang diingat dan tidak terapresiasi secara mendalam serta kurang 

mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Peserta didik dapat belajar 

lebih aktif, jika guru menggunakan strategi yang tepat dalam memotivasi peserta 

didik. Guru harus memfasilitasi peserta didik agar mendapat informasi yang 

bermakna, yang memberikan kontribusi peserta didik untuk menemukan dan 

menerapkan ide mereka sendiri (Handayani, 2014: 3). Hal tersebut tentu saja 

sangat berpengaruh terhadap peserta didik, baik dari segi motivasi, hasil belajar, 

maupun kreativitas dalam mengikuti pelajaran. Peserta didik tidak begitu tertarik, 

peserta didik cepat bosan, ngantuk bahkan terkadang tidak memperdulikan 
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pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran tidak muncul kreativitas dan 

pencapaian hasil belajar masih di bawah KKM  

Proses pembelajaran PPKn saat lebih menekankan pada dampak 

instruksional (instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi (content 

mastery) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. 

Pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan 

pemerolehan dampak pengiring (nurturant effects) sebagai “hidden curriculum” 

belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Kedua, pengelolaan kelas 

belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa melalui pelibatannya secara proaktif dan 

interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan 

ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang 

bermakna (meaningful learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku 

siswa. Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-

pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga belum memberikan 

kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan 

praktek pembiasaan perilaku dan ketrampilan dalam berkehidupan yang 

demokratis dan sadar hukum (Vien, 2012: 135). Tujuan dari pembelajaran PPKn 

yang demikian harus diimbangi dengan pembelajaran yang berkualitas dengan 

penyampaian model pembelajaran yang mendukung sehingga dapat berjalan 

dengan baik untuk mencapai tujuan materi pelajaran. Model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan menawarkan solusi untuk keluar dari berbagai persoalan 

tersebut, yakni membuat proses pembelajaran mejadi lebih menantang, aktif dan 
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lebih bermakna. Penggunaan model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan, dapat lebih memotivasi peserta didik, selain pengetahuan 

kewarganegaraan, praktik belajar kewarganegaraanbertujuan untuk membantu 

perkembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan yang penting bagi 

kewarganegaraan demokrasi. Berbagai aspek dari program tersebut dan interaksi 

peserta didik dengan teman sekelas mereka, perwakilan pemerintah dan organisasi 

non-kepemerintahan pada waktu penelitian yang intensif mengenai masalah 

masyarakat, memungkinkan peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk 

menerapkan kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. 

Keikutsertaan mereka dalam praktik belajar kewarganegaraan, mendidik 

para peserta didik untuk memiliki satu kesempatan mengembangkan berbagai 

watak kewarganegaraan dari masyarakat yang demokratis seperti ahli politik, 

kepentingan politik, toleransi politik, komitmen terhadap pelaksanaan hak 

kewarganegaraan yang demokratis, komitmen terhadap tanggung jawab 

kewarganegaraan, komitmen terhadap konstitusionalisme dan kecenderungan 

untuk berpartisipasi. Ciri-ciri pembawaan ini, yang dapat dikembangkan melalui 

praktik belajar kewarganegaraan  (Handayani, 2014: 3). Model pembelajaran 

praktik belajar kewarganegaraan mampu mengembangkan pendidikan karakter 

peserta didik sebagai warga negara. Pendidikan karakter itu sendiri harus bergerak 

dari knowing menuju doing atau acting. Salah satu penyebab ketidakmampuan 

seseorang berlaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan 

itu (moral knowing) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan 

(moral doing) (Haryati, 2014: 21). Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan 
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pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan 

doing atau acting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Penjabarannya 

adalah bahwa pembelajaran menumbuhkan pengetahuan, kecintaan, keaktifan 

melakukan dan bagaimana praktek dari materi yang sudah diajarakan itu secara 

garis besar. 

Model pembelajaran PPKn berbasis praktik belajar kewarganegaraan 

adalah model pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik memiliki 

konsistensi antara pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar serta indicator yang dipelajari, sesuai dengan pemahaman 

dan karakter yang berlaku di lingkungan masyarakat dimana sekolah dan peserta 

didik berada. Adanya konsistensi pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik 

ini, merupakan Modal dasar yang diperoleh peserta didik dari lingkungan sehari 

hari di masyarakat dan akan mempengaruhi minat atau motivasi peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran lebih lanjut, sesuai perencanaan yang telah 

dirancang oleh guru. Karena pada dasarnya, apa yang dipelajari peserta didik, 

dialami dan dirasakan di sekolah, sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari 

pada lingkungan masyarakat (Sucipto, 2013: 11). 

Praktik belajar kewarganegaraan merupakan model pembelajaran inovatif 

yang lebih menekankan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam proses 

pembelajaran erat kaitannya dengan kecakapan intelektual ini akan memberikan 

hasil pembelajaran yang maksimal karena ada interaksi yang nyata antara peserta 

didik dengan lingkungan (Maksum, 2015: 6). Model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan merupakan salah satu model yang diterapkan dalam Kurikulum 
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2013 dikarenakan model ini memiliki banyak kelebihan diantaranya, model ini 

mernbina pembelajaran AJEL (Active, Joyful, Efektif, Learning), yang multi 

M3SE (materi, media, metode, sumber dan evaluasi) karena didalamnya 

mencakup berbagai ragam jenis kegiatan, media dan sumber serta pola 

evaluasinya diperuntukan untuk suatu tema/bahasan yang sama atau sejenis 

menjadi satu paket kegiatan belajar peserta didik (KBS) besar ataupun kecil 

sebagai sub target sehingga melahirkan KBS yang saling mengkait dan utuh 

(Haryati, 2014: 22). Kurikulum 2013 adalah pedoman pembelajaran dengan 

berbasis pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik menekankan pada aktivitas 

peserta didik yang aktif selain itu juga menekankan pemahaman pada ranah 

afektif dan psikomotoriknya tidak hanya pada ranah koginitif saja. Begitu juga 

dengan praktik belajar kewarganegaraan adalah model pembelajaran yang 

menekankan aktifitas siswa dalam pembelajaran sehingga model ini sejalan 

dengan pelaksanaan kurikulum 2013 

Praktik belajar kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wujud benda 

fisik, sebagai suatu proses social pedagogis, maupun sebagai adjective. Praktik 

belajar kewarganegaraan sebagai wujud benda fisik adalah kumpulan pekerjaan 

peserta didik yang bermanfaat, terintegrasi yang diseleksi dan disimpan dalam 

suatu bundle (Budimansyah, 2002: 3). Praktik belajar kewarganegaraan 

merupakan model pembelajaran yang didalamnya terdapat karya pilihan dari 

keseluruhan kelas yang bekerja secara kooperatif untuk mengembangkan 

kebijakan public yang terpusat pada masalah kemasyarakatan, terdiri dari Bagian 
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Tayangan dan Bagian Dokumentasi yang oleh peserta didik menurut topik yang 

dikaji. 

Praktik belajar kewarganegaraan tersebut mencerminkan usaha keras para 

peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, serta 

merupakan pemikiran terbaik mereka dalam mempertimbangkan bahan-bahan 

mana yang paling penting untuk dimasukkan dalam praktik belajar 

kewarganegaraan kelas (Haryati, 2014: 22).  Model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan benar-benar memfokuskan kegiatan pembelajaran pada kegiatan 

peserta didik dan keaktifan mereka sehingga peserta didik benar-benar dilatih 

secara langsung memparktikan kegaitan warga negara yang sesungguhnya.  

Model pembelajaran ini membelajarkan peserta didik menjadi warga 

negara muda yang dapat menyusun, menganalisis serta menentukan berbagai 

pemecahan permasalahan yang dikaji melalui tahapan-tahapan pembelajaran 

dalam model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan. Tahapan-tahapan 

dalam model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, mampu memberikan 

respon serta rangsangan kepada peserta didik untuk menggali secara terus 

menerus, dengan mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mendorong 

peserta didik untuk bertanya dan mencari jawabannya (Dharma, 2014: 86). Olah 

pikir ini selalu digali oleh peserta didik  untuk mencari berbagai permasalahan 

(mengidentifikasi masalah), mengumpulkan informasi, mengkaji solusi, 

menyusun kebijakan publik sampai mengembangkan rencana kerja melalui 

berbagai macam informasi yang dijadikan bahan dalam setiap tahapan model 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan. 
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Model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan merupakan model 

yang mampu mengintegrasikan nilai karakter pada peserta didik melalui metode 

pembelajaran yang bermakna (meaningful), terintegrasi (integrated), berbasis nilai 

(valuebased), menantang (challenging), dan mengaktifkan (activating). 

Penggunaan model ini sangatlah sejalan dengan tujuan PPKn sebagai mata 

pelajaran yang membantu pengembangan berbagai kecakapan kewarganegaraan 

(Dharma, 2014: 87). Pembelajaran dengan model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan ini mernbina pembelajaran AJEL yang multi M3SE (materi, 

media, metode, sumber dan evaluasi) karena didalamnya mencakup berbagai 

ragam jenis kegiatan, media dan sumber serta pola evaluasinya diperuntukan 

untuk suatu tema/bahasan yang sama atau sejenis menjadi satu paket kegiatan 

belajar peserta didik (KBS) besar ataupun kecil sebagai sub target sehingga 

melahirkan KBS yang saling mengkait dan utuh. Pada pembelajaran ini peserta 

didik dapat memilih paket KBS dan kelompok belajar koperatif (kejarkop) secara 

demokratis sesuai minat dan kemampuannya (Haryati, 2014: 23). 

Prasyarat dan persuratan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan yaitu sebagai berikut:  

1) Guru. Harus profesional, yaitu memiliki kompetensi mengajar sesuai dengan 

kelayakan latar belakang pendidikannya. Seorang guru PPKn yang 

melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan.haruslah berlatar belakang pendidikan dari program studi 

PPKn. 
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2) Peserta didik. Memiliki rasa percaya (self confidence) yang tinggi, mampu 

bekerjasama, memiliki rasa tanggung jawab dan keinginan untuk belajar serta 

mencari informasi lebih lnas di luar sekolah. 

3) Lingkungan. Lingkungan yang kondusif baik di sekolah maupun di 

masyarakat harus dapat melahirkan pengalaman belajar peserta didik (entry 

behavior) yang berkualitas bagi kehidupannya kemarin, kini dan esok baik 

fisik maupun non fisiknya (Haryati, 2014: 23).  

Dukungan dari sekolah berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan guru perlu diperhatikan. 

Dukungan dari pihak masyarakat dalam memahami pembelajaran ini sangat 

diperlukan agar mereka dapat menfasilitasi peserta didik dalam memperoleh 

pengalaman belajar diluar sekolah. 

Peran berbagai komponen dalam hal ini sangat mendukung 

terlaksanakannya praktik  belajar kewarganegaraan karena sekolah tidak bisa 

berjalan sendiri tanpa bantuan dari komponen lain seperti dijelaskan oleh 

Budimansyah (2008: 182) menegaskan bahwa landasan pemikiran Project Citizen 

terletak pada satu kerangka yang terdiri atas lima bagian tentang gagasan 

pendidikan dan politik. Pertama, diperlukannya keterlibatan warga negara dalam 

kehidupan berwarga negara. Kedua, Inti dari Pendidikan Kewarganegaraan kaya 

akan nilai jika para siswa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan 

berwarga negara. Ketiga, dengan menggali masalah-masalah yang ada di 

komunitas mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip 

demokrasi yang merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan. Keempat, 
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Project Citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah 

menengah atau usia-usia remaja pradini (berusia sekitar 10-15 tahun) yang mulai 

bergeser dari berpikir kongkrit menuju berpikir abstrak. Kelima, Project Citizen 

menganggap siswa sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasan dan tenaganya 

dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik. 

Peran yang mendukung dalam pelaksanaan praktik belajar 

kewarganegaraan dilihat dari sisi masyakarat menurut Sukadi (2013: 36-37) yaitu 

melalui Aktivitas fisik dan emosional dilakukan oleh siswa dalam model 

pembelajaran project citizen ketika mereka harus melakukan pengumpulan data 

dan informasi dari berbagai sumber baik di sekolah maupun di masyarakat. 

Aktivitas sosial terjadi dalam model pembelajaran project citizen ketika siswa 

belajar berkelompok secara kooperatif, belajar berkomunikasi dengan masyarakat 

dan dengan para pejabat pemerintahan terkait, belajar mempresentasikan dan 

mengkomunikasikan gagasan dan produk belajar kepada orang lain, belajar 

mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, belajar sharing tanggung 

jawab kepemimpinan, belajar mendistribusikan tugas kepada orang lain, belajar 

memecahkan konflik bersama, dsb. Oleh karena itu, peran masyarakat juga sangat 

dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik belajar kewarganegaraan, hal itu 

dikarenakan masyarakat merupakan sumber informasi dari apa yang dibutuhkan 

oleh pembelajaran ini. Bahkan jika sekolah terletak di desa pun sumber informasi 

untuk kegiatan praktik belajar kewarganegaraan tidak perlu dikhawatirkan, karena 

siswa dapat menggunakan sumer informasi dari mana saja, termasuk dari 

penduduk/masyarakat di lingkungan siswa secara langsung. 
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b. Prinsip Dasar Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan  

Pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan mengacu pada sejumlah 

prinsip dasar, seperti yang dikemukakan Djahiri (2000: 3) bahwa prinsip utama 

pembelajaran adalah proses keterlibatan seluruh atau sebagian potensi diri peserta 

didik dan juga kebermaknaannya bagi diri sendiri dan kehidupanya. 

Prinsip dasar pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan 

kewarganegaraan yakni sebagai berikut. 

1) Prinsip belajar peserta didik aktif, proses pembelajaran berbasis praktik 

belajar kewarganegaraan berpusat pada peserta didik. Dalam setiap proses 

seluruh aktivitas peserta didik terlibat penuh mulai dari mengidentifikasi 

masalah sampai pada penampilan (show case). Guru hanya mengarahkan 

peserta didik supaya mereka terlibat dalam seluru proses.  

2) Kelompok belajar kooperatif, dalam pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan kewarganegaraan setiap proses berbasis kerjasama baik 

antara peserta didik, sekolah, orang tua, lembaga-lembaga terkait serta 

dengan masyarakat. Pembelajaran ini menggunakan proses kerjasama yang 

harmonis baik di dalam kelas maupun di luar kelas/sekolah.  

3) Pembelajaran partisipatorik, proses dalam pembelajaran ini menganut 

partisipatorik sebab peserta didik diarahkan untuk terlibat secara langsung 

dalam kehidupan nyata agar mereka dapat peka terhadap seluruh masalah 

yang ada di masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini guru 

harus dapat membangkitkan minat peserta didik agar belajar aktif 

Budimansyah (2000: 8-12). 
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Prinsip dasar dari kegiatan praktik belajar kewarganegaraan intinya adalah 

keseluruhan komponen yang ada dalam pembelajaran agar dapat ikut serta 

berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

c. Sifat-sifat Pembelajaran Praktik Belajar Kewarganegaraan 

Sifat-sifat pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan sebagai berikut. 

1) Aktif dan Meaningfull, melalui pembelajaran ini seluruh potensi peserta didik 

(cognitive, afektif dan psikomotor) peserta didik terlibat secara utuh bulat. 

Pembelajaran ini juga diharapkan meaningfull dalam arti berguna, bermanfaat 

dan menjadi milik peserta didik sepenuhnya (self concept).  

2) Inquiry learning atau problem solving, pembelajaran ini melatih dan 

membiasakan peserta didik untuk mahir memecahkan masalah dengan 

pelaksanaan langkah-langkah yang sistematis. Lingkungan belajar sekitar 

peserta didik menjadikan fenomena hidup yang menarik sehingga 

menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka terdorong untuk 

bertanya dan mencari jawabannya.  

3) Integrated learning, pembelajaran ini bersifat komprehensif dan utuh, karena 

bahan ajar dan kegiatan belajar bersifat multidimensional yang utuh. Dimensi 

keilmuan dipadukan dengan dimensi kehidupan.  

4) Cooperative learning, seluruh proses belajar merupakan satu kesatuan yang 

penuh solidaritas, saling menolong dan membantu keberhasilan belajar 

peserta didik. Segala pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah 

dan votting (suara terbanyak).  
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5) Student based, seluruh kemampuan peserta didik fisik dan non fisik serta 

lingkungan belajarnya akan menjadi acuan mulai dari bahan ajar sampai 

penilaian.  

6) Factual base, pembelajarannya menggunakan multi sumber, media dan 

evaluasi. Pembelajaran mulai dari realita kehidupan kemarin, kini dan esok, 

untuk dilakoninya.  

7) Democratic, humanistic dan Terbuka, seluruh peserta didik dihargai sebagai 

manusia yang memiliki potensi diri yang memiliki berbagai pilihan dan 

aktivitas yang berbeda-beda. Hubungan antara guru dan peserta didik terjalin 

harmonis sebagai partner belajar dengan menjungjung prinsip keadilan dan 

keterbukaan (Djahiri, 2000 : 6-7). 

Sifat-sifat yang terdapat dalam kegiatan praktik belajar kewarganegaraan secara 

garis besar adalah sifat-sifat yang menggambarkan sifat wargan negara yang baik 

yang sesuai dengan tujuan PPKn untuk menciptakan peserta didik yang 

memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Oleh 

karena itu model praktik belajar kewarganegaraan adalam model yang baik 

dilakukan untuk menumbuhkan karkter warga negara. 

d. Landasan Pemikiran Pembelajaran Praktik belajar Kewarganegaraan 

Tiga landasan pemikiran pembelajaran berbasis praktik belajar  

kewarganegaraanyaitu sebagai berikut. 

1) Empat Pilar Pendidikan  

Meliputi learning to do, learning to know, learning to be and learning to life 

together. Setiap peserta didik bagaimana belajar melibatkan diri dalam 
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kehidupannya, peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar, melakukan 

pekerjaan secara mandiri dan dibina untuk toleran terhadap perbedaan individu. 

2) Kontruktivisme 

Pandangan ini menganggap peserta didik sebagai sosok yang memiliki 

gagasan, pengetahuan tentang lingkungan dan peristiwa di sekitarnya, Peserta 

didik tidak hanya belajar dengan teori tetapi dilengkapi dengan praktek dengan 

mencari dan mengaitkan materi dengan informasi yang diperlukan.  

3) Democratic teaching 

Proses pembelajaran yang dilandasi nilai-nilai demokrasi yaitu penghargaan 

terhadap kemampuan peserta didik, menjunjung keadilan, merupakan persamaan 

dan memperhatikan keragaman peserta didik dipenuhi belajar yang penuh 

keakraban, keterbukaan dan kekeluargaan (Budimansyah, 2002: 4). 

e. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Berbasis Praktik Belajar 

Kewarganegaraan 

Dalam pemerintahan demokrasi telah disebutkan bahwa arti sebuah 

pemerintahan adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti 

bahwa rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan yang antara lain 

meliputi partisipasi dalam melindungi hak-hak mereka dan partisipasi dalam 

meningkatkan kesejahterakan umum. Hak berpartisipasi ini membawa tanggung 

jawab tertentu. Diantara tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab untuk 

mendapatkan pengetahuan dan sejumlah keterampilan berpartisipasi yang intelek, 

serta tanggung jawab. untuk berkeinginan meningkatkan kebebasan dan keadilan 

bagi semua orang. 
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Pembelajaran berbasis praktik belajar kewarganegaraanyang pada awalnya 

dikenal dengan nama “Praktik Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia 

(PBKKBI)” memberikan pengenalan dan pendidikan kepada para peserta didik 

tentang beberapa metode dan pelaksanaan langkah-langkah yang digunakan di 

dalam proses politik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan 

komitmen aktif para peserta didik terhadap kewarganegaraan dan pemerintahan 

dengan cara. 

1) Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat 

berpartisipasi secara efektif. 

2) Memberikan pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan 

kompetensi dan efikasi. 

3) Mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara 

(Haryati, 2014: 26).  

f. Profil Pedagogis Pembelajaran Berbasis Praktik Belajar 

Kewarganegaraan 

Secara pedagogis model praktik belajar kewarganegaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik langkah-langkah dan 

metode yang digunakan dalam proses politik. Secara khusus kegiatan ini 

bertujuan untuk mengembangkan komitmen peserta didik terhadap 

Kewarganegaraan dan pemerintahan dengan cara  : 

1) memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan  dan 

keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dan 

bermakna; 
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2) memberi pengalaman praktis yang dirancang untuk dapat mengembangkan 

kompetensi Kewarganegaraan yang demokratis; 

3) mengembangkan pemahanan tentang pentingnya partisipasi warga negara 

secara demokratis (Haryati, 2014: 27) 

Program pembelajaran ini diyakini akan menambah pengetahuan peserta 

didik, meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pengertian dan hakikat 

“rakyat” sehingga dapat bekerja bersama-sama menciptakan masyarakat Indonesia 

yang lebih baik (Winataputra dan Budimansyah 2012: 262). Dengan program 

tersebut di harapkan kelas PPKn benar-benar dikembangkan sebagai laboratorium 

demokrasi yang tidak di batasi oleh empat dinding ruang kelas. Pada saat 

bersamaan, di lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas 

seyogyanya juga di kondisikan untuk menjadi “spiral global classroom” 

(Budimansyah 2010: 5). 

Pembelajaran berbasis praktik belajar kewarganegaraan dikenal dengan 

nama model PKKBI diadaptasi dari model “We people …. Praktik Belajar 

Kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE), 

dan dalam 15 tahun terakhir ini telah diadaptasi di sekitar didunia termasuk 

lndonesia. Model ini bersifat generik-pedagogik, yang diminati oleh konten/materi 

yang relevan di masing-masing negara. Sebagai model dipilih topik generic 

“Public Policy” (Kebijakan Publik), yang memang berlaku di negara manapun. 

Misi dari model ini adalah mendidik para peserta didik agar mampu untuk 

menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan dengan kapasitasnya sebagai 

“young citizen” atau warga negara muda mencoba memberikan masukan terhadap 
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kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas 

warganegara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, prosfektif dan bertanggung 

jawab”. Stategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya 

bertolak dari strategi “Inquiry Learning, Discovery Learning, Problem Solving 

Learning, Reseach Oriented Learning” yang dikenas dengan model “Project” ala 

John Dewey (Haryati,2014: 27). 

g. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Project Citizen 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pemberlajaran Praktik Belajar 

Kewaraganegaraan menurut Handayani (2014: 5) adalah sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi Masalah Kebijakan Publik dalam Masyarakat  

 Peserta didik membuat daftar masalah yang ada di masyarakat. Tahap ini 

para peserta didik diharapkan mempunyai cukup informasi untuk memilih 

masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan melalui wawancara, 

mencari informasi di media cetak maupun elektronik. Tujuan tahap ini adalah 

untuk berbagi informasi yang sudah diketahui oleh para peserta didik kepada 

teman lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan demikian 

kelas akan memperoleh informasi yang cukup untuk memilih satu masalah yang 

tepat dari beberapa masalah yang ada sebagai bahan kajian kelas.  

2)  Memilih Masalah Sebagai Bahan Kajian Kelas dengan Suara Terbanyak 

 Apabila informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan, maka 

pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas harus dilakukan dengan 

musyawarah atau mufakat dengan suara terbanyak. Kelas dibagi menjadi empat 
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kelompok, di mana masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk 

mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. 

3) Mengumpulkan Informasi Masalah yang akan dikaji  

 Tahap ini peserta didik diharuskan mengidentiikasi sumber-sumber 

informasi yang lebih baik dari yang lainnya (narasumber), contoh-contoh sumber 

informasi; perpustakaan, kantor surat kabar, profesor dan pakar, ahli hukum dan 

hakim, organisasi masyarakat, kantor legislatif dan kantor pemerintah daerah, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), kantor polisi, jaringan elektronik, dan lain-

lain. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh informasi yang akurat 

dan komprehensif. 

4) Mengembangkan Portofolio Kelas  

a) Spesifikasi Portofolio  

Portofolio dibagi dalam dua bagian yaitu; bagian penayangan (show case) 

dan bagian dokumentasi.  

b) Tugas Kelompok Portofolio  

Tugas-tugas yang harus dilakukan masing-masing kelompok portofolio 

sebagai berikut. 

(1). Kelompok Portofolio Satu. Kelompok ini bertanggung jawab untuk 

menjelaskan permasalahan yang tercantum pada tampilan pertama dalam 

portofolio kelas, yang mencakup hal-hal berikut; rangkuman masalah 

secara tertulis, presentasi masalah dengan grafis dan identifikasi masalah.  
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(2). Kelompok Portofolio Dua. Kelompok ini bertanggung jawab untuk 

mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah dalam tampilan 

kedua dalam portofolio kelas.  

(3). Kelompok Portofolio Tiga. Kelompok ini bertanggung jawab untuk 

mengusulkan kebijakan alternatif yang dapat digunakan untuk menangani 

masalah yang menjadi kajian kelas.  

(4). Kelompok Portofolio Empat. Kelompok ini bertanggung jawab untuk 

mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana 

cara warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima 

kebijakan yang didukung oleh kelas 9. 

(5). Menyajikan Portofolio Kelas. Dalam pelaksanaan gelar kasus (Show 

Case), guru sebagai pihak penyelenggara hendaknya melakukan hal-hal 

sebagai berikut : (a) Persiapan Show Case; (b) Pembukaan Show Case; (c) 

Penyajian oleh kelompok yang telah dibentuk disertai tanya-jawab oleh 

dewan juri; (d) Selingan; (e) Tanggapan audiens; (f) Pengumuman dewan 

juri. Penyajian Portofolio (Show Case) dilaksanakan setelah kelas 

menyelesaikan portofolio tampilan maupun portofolio dokumentasi.  

(6). Merefleksikan Pengalaman Belajar. Merefleksikan pengalaman belajar 

atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman 

belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari 

agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk meningkatkan kemampuan 

yang sudah dimiliki peserta didik. 
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3. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

a. Pengertian  

Secara teoretik Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) merupakan 

terjemahan dari upaya pendidikan untuk kewarganegaraan (education for 

citizenship). Konsep ini memberi pengertian bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

secara lebih luas sebagai program pengajaran yang bukan hanya meningkatkan 

pengetahuan kewarganegaraan, akan tetapi mengembangan nilai/karakter serta 

keterampilan-ketarampilan lainnya sehingga peserta didik mampu berpartisipasi 

secara efektif. Hal ini kaitannya dengan education for citizenship, pendidikan 

kewarganegaraan sangatlah koheren sebagai mata pelajaran yang menjadi dasar 

yang kuat dalam menginternalisasikan nilai kebajikan kepada peserta didik. Studi 

perbandingan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa Negara 

menunjukkan bahwa secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan 

dilaksanakan dalam tiga kategori. Kategori pertama dinamakan education about 

citizenship. Kategori ini disebut dengan kategori “Minimal”, seperti yang 

digunakan di negara-negara asia tenggara termasuk Indonesia. Kategori kedua 

disebut education through citizenship yang digunakan di negara-negara Eropa 

tengah, selatan dan timur serta Australia.  Kategori yang ketiga disebut dengan 

kategori “Maksimal” atau Education for Citizenship. Kategori ini digunakan oleh 

negara-negara di Eropa Utara, Amerika Serikat dan Selandia Baru (Winataputra 

dan Budimansyah, 2007: 6). 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan cenderung pada pendidikan 
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afektif yang berhubungan langsung dengan sikap seseorang khususnya anak-anak 

yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun lingkungan teman bermainnya. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral, yaitu mata 

pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

Pancasila/budaya bangsa sehingga membentuk moral anak yang sesuai dengan 

nilai falsafah hidupnya. 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sofhiah dan Gatara (2001: 6) 

didefinisikan sebagai proses dari pendewasaan bagi warga negara dengan usaha 

sadar dan terencana melalui pengajaran dan pelatihan sehingga terjadi perubahan 

pada warga negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku yang 

bersifat kritis dan emansipatoris. Kecakapan Pendidikan Kewarganegaraan 

diyakini sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan sikap dan jiwa 

nasionalisme. Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan moral (moral 

membership) dari suatu masyarakat modern. Keanggotaan itu diperolehnya 

melalui pendidikan nasional dan biasanya menggunakan bahasa yang dipilih 

sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional. Pendidikan merupakan faktor penting 

untuk menumbuhkan nasionalisme disamping bahasa dan budaya. Pendidikan 

kewarganegaraan sangat kental dan erat dengan nilai-nilai nasionalisme dan 

patriotisme. Hal tersebut bukanlah sebuah mitos belaka. Pendidikan 

kewarganegaraan secara substanstif bertujuan untuk  membentuk warga negara 

yang baik, yang salah satu didalamnya kental nuansa nasionalisme. Pendidikan 

Kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik, yang dapat 
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dilukiskan dengan „warga negara negara yang patriotik, toleran, setia terhadap 

bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila sejati (Somantri, 

2001: 279). 

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yaitu membentuk 

partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan 

masyarakat baik tingkat lokal, negara, dan nasional (Branson, 1997: 7). Tujuan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran adalah untuk memberikan kompetensi 

sebagai berikut:  

1) Berfikir kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.  

2) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

3) Berkembanga secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lain.  

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(Depdiknas,2006: 49).  

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PPKn secara umum 

mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian, baik dalam 

lingkungan lokal, regional, maupun global seperti yang disampaikan oleh Djahiri 

Tujuan PPKn adalah sebagai berikut : 
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1) Secara umum tujuan PPKn ajeg dalam mendukung keberhasilan pencapaian 

Pendidikan Nasional, yaitu ”Mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

masyarakat dan kebangsaan”.  

2) Secara khusus. Tujuan PPKn yaitu membina moral yang diharapkan 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang memancarkan 

iman dan takwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri dari 

golongan agama, prilaku yang bersifat, kemanusiaan yang adil dan beradap, 

prilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan 

bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan 

dan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah 

mufakat, serta prilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan 

sosial seluruh rakyat Indonesia (Djahiri, 2006: 10). 

Berdasarkan tujuan PPKn yang telah dikemukakan di atas, pada 

hakekatnya bahwa setiap tujuan membekali kemampuan –kemampuan kepada 

peserta didik dalam hal tanggung jawabnaya sebagai warga negara, yaitu warga 

negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME berfikir kritis, rasional 

dan keratif, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa lain. 
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Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah Partisipasi yang penuh nalar 

dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat 

kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. 

Partisipasi warga negara yang efektif pengetahuan dan keterampilan intelektual 

serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung 

jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut untuk dikembangkan disposisi atau watak-

watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam 

proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta 

perbaikan masyarakat (Sapriya dan Maftuh, 2005: 54). 

Tujuan umum pelajaran PPKn ialah mendidik warga negara agara menjadi 

warga negara yang baik, yang dapat di lukiskan “ warga negara yang patiotik, 

toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis pancasila sejati” 

(Somantri, 2001: 279). Fungsi dari pelajaran PPKn adalah sebagai wahana untuk 

membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. 

Upaya agar tujuan PPKn tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, maka 

harus dirinci menjadi tujuan kurikuler yang meliputi:  

1) Ilmu pengetahuan, meliputi hirarki: fakta, konsep dan generalisasi teori  

2) Keterampilan  intelektual  

3) Sikap:nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PPKn banyak mengandung soal-

soal efektif, karena itu tujuan PPKn yang seperti slogan harus dijabarkan.  
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4) Keterampilan sosial: tujuan umum PPKn harus bisa di jabarkan dalam 

ketermpilan sosial yaitu keterampilan yang dapat memberikan kemungkinan 

kepada peserta didik untuk secra terampil dapat melakukan dan bersikap 

cerdas serta bersahabat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. 

Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap 

warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens) yakni warga 

negara yang memiliki kecerdasan (civics intelegence) baik intelektual, emosional, 

sosial, maupun spiritual: memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics 

responsibility) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat 

(Sapriya dan Maftuh, 2005: 30). Di Indonesia PPKn adalah pendidikan karakter 

yang mempunyai misi mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cintah tanah air dan itu adalah gambaran 

menjadi warga negara yang baik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PPKn sebagai 

program pengajaran yang tidak hanya sosok programan pola KBM yang mengaju 

pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh yakni mencakup 

aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut PPKn juga 

mengembangkan pendidikan nilai. 

4. Hasil Penelitian yang Relevan 

Haryati&Rahmat (2014: 21-35) dalam penelitiannya yang memadukan 

model pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKn 

untuk membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik. Praktik 

belajar kewarganegaraan mampu mengembangkan pendidikan karakter peserta 
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didik sebagai warga Negara yang baik. Praktik belajar kewarganegaraan 

disamping memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan yang 

seyogyanya dapat diminimalisir oleh guru. Hal ini membuat model pembelajaran 

praktik belajar kewarganegaraan efektif membantu peserta didik membentuk 

karakter sebagai warga negara yang baik dan baik diterapkan dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma&Rosnah (2014: 88-89) dengan 

tujuan untuk menginternalisasi karakter melalui model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan pada mata pelajaran PPKn menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan efektif mengembangkan nilai 

moral melalui tahapan-tahapan pembelajarannya. Model pembelajaran praktik 

belajar kewarganegaraan ini telah menjadi model pembelajaran terbaik, yang 

mampu mengembangkan karakter peserta didik melalui proses pembelajaran 

partisipatif. Pendidikan karakter yang merupakan pilar dasar dari tujuan 

pendidikan nasional kita, kiranya dapat dikembangkan melalui model 

pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan. Keberhasilan penerapan model 

pembelajaran ini sangatlah bergantung pada kemampuan guru dalam 

mengorganisasikan pembelajaran. Guru dalam memainkan peranannya memiliki 

tugas yakni sebagai fasilitator sekaligus pemberi motivasi sehingga mampu 

mengembangkan sikap percaya diri peserta didik untuk melaksanakan tahapan 

demi tahapan dalam praktik belajar kewarganegaraan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013: 2) dengan menerapkan metode 

pembelajaran praktik belajar Kewarganegaraan SMA Kesatrian 1 Semarang 

dengan tema kebijakan publik pada bab VI menganalisis sistem politik 



40 
 

 
 

Indonesia.dan perpaduan model pembelajaran Contextual Teaching Learning 

melalui pelaksanaan studi lapangan bersama berupaya mengembangkan potensi 

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

dengan mengusung  4 pilar yaitu diberdayakan agar mau berbuat untuk 

memperkaya pengalaman belajar (learning to do), meningkatkan interaksi dengan 

lingkungan sehingga mampu membangun pengetahuan terhadap dunia sekitarnya 

(learning to known), dengan interaksi dengan lingkungan dapat membangun 

pengetahuan dan kepercayaan dirinya, kesempatan berinteraksi dengan berbagai 

individu dan kelompok yang bervariasi akan membentuk kepribadian peserta 

didik untuk memahami peserta didik untuk melahirkan sikap-sikap positif dan 

toleran (learning to live together). 

Pelaksanaan Praktik Belajar Kewarganegaraan tersebut dapat  

mengembangkan pengetahuan Kewarganegaraan, keterampilan Kewarganegaraan 

dan watak Kewarganegaraan. Selain itu Praktik Belajar Kewarganegaraan di SMA 

Kesatrian 1 Semarang menjadikan  siswa aktif, antusias, serta membuat 

pembelajaran menjadi bermakna (Sari, 2013: 108). 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan Sari memfokuskan pelaksanaan praktik belajar 

kewarganegaraan untuk meningkatkan 3 ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotorik dengan mengusung 4 pilar yaitu learning know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together untuk penelitian yang sekarang 

dilakukan lebih memfokuskan pada inovasi pembelajarannya karena pembelajaran 

yang sering dilakukan adalah pembelajaran yang monoton dan pencipataan 
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peserta didik yang sesuai dengan tujuan PPPKn yaitu sebagai warga negara yang 

baik dan berkarakter serta paham hak dan kewajibannya 

B. KERANGKA BERPIKIR 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki 

peranan penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan 

selain dapat membantu peserta didik mengembangkan dan meningkatkan aspek 

kognitifnya, juga bisa meningkatkan kecakapan hidup bernegara, memperbaiki 

moral, akhlak dan menambah wawasan mengenai dasar-dasar negara, sehingga 

pendidikan kewarganegaraan bukan hanya meningkatkan pengetahuan 

kewarganegaraan, akan tetapi juga mengembangan nilai/karakter serta. 

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tempat tersendiri dalam pembelajaran 

yang dilakukan di sekolah, ditinjau dari urgensi penerapannya. Hal ini 

mengharuskan adanya inovasi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, baik inovasi model pembelajaran, inovasi metode 

penyampainnya, inovasi instrument penyampaian materi ataupun inovasi 

pelaksanaan pembelajarannya.  

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sayangnya masih tertanam dalam 

pembelajaran yang monoton dan konvensional. pembelajaran cenderung 

ditekankan untuk membuat peserta didik agar hafal akan materi yang diajarkan, 

bukan untuk membuat peserta didik memperoleh hasilnya dengan proses yang 

benar-benar membuat peserta didik memahami materi pembelajaran, dengan 

metode dan model pembelajaran yang tidak bisa mengaktifkan peserta didik. 

Pembelajaran belum di inovasi untuk menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif 
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dan menarik, sehingga pada pelaksanaannya peserta didik cenderung merasa 

bosan dan tidak bersemangat. Hal ini sangat disayangkan jika dilihat dari segi 

pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. 

Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong guru untuk bisa 

menciptakan suatu pembelajaran bermakna yang dapat dilakukan dengan 

menginovasi beberapa komponen pembelajaran. Salah satu komponen 

pembelajaran yang penting dan dapat diinovasi untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang diharapkan tersebut adalah inovasi model pembelajaran yang 

dilaksanakan din sekolah dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran ada berbagai macam 

model. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran 

kewarganegaraan salah satunya adalah model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan (project citizen). Model pembelajaran praktik belajar 

kewarganegaraan merupakan modelpembelajaran yang efektif digunakan dalam 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, karena model pembelajaran ini 

selain menekankan hasil pembelajaran, juga menekankan pada sikap dan mental 

peserta didik, mementingkan proses peserta didik dalam mendapatkan hasil 

pembelajaran. Peserta didik didorong untuk melaksanakan pembelajaran yang 

bermakna sehingga hasil lebih maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan izin tempat menjadi kunci 

perencanaan pembelajaran praktik belajar kewarganegaran dikarenakan 

sebelum melakukan pembelajaran guru harus membuat rancangan 

pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. Selain itu dalam RPP juga terdapat gambaran 

mengenai arah pembelajaran dilakukan. Untuk perizinan tempat dikarenakan 

kunci keberhasilan kegiatan praktik belajar kewarganegaraan adalah 

pembelajaran lapangan. Pembelajaran di lapangan tidak dilakukan tanpa 

persiapan tetapi juga harus mengurus surat perizinan lembaga guna pencarian 

informasi peserta didik. 

2. Tahap empat pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan merupakan 

tahapan yang penting dalam pembelajaran ini dikarenakan tahap ini berguna 

untuk memperdalam pengetahuan kewarganegaraan dan memperkuat sikap 

kewarganegaraan peserta didik melalui kegiatan dilapangan dan meletakkan 

peran peserta didik dalam masyarakat yaitu  warga negara yang cerdas, 

terampil dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan pancasila dan UUD 

1945 
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3. Penilaian proses dan produk menjadi kunci keberhasilan mata pelajaran 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Melalui penilian akan diketahui 

ukuran keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan. Karena penilaian 

merupakan tolak ukur dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. 

B. Saran 

1. Bagi guru 

Lebih meningkatkan lagi manajemen pembelajaran diantaranya dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Dalam hal perencanaan studi 

lapangan diharapkan guru dapat merencanakan studi lapangan ke dalam program 

tahunan atau semesteran. Guru diharapkan juga dapat memasukkan studi lapangan 

dalam perecanaan pembelajaran seperti RPP dan silabus, sehingga pelaksanan pra 

kegiatan seperti membuat instrumen kegiatan dan pasca kegiatan berupa 

pemaparan hasil kegiatan serta refleksi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan 

terencana. Dalam hal pelaksanaan untuk mengatasi siswa yang pasif maka 

diharapkan guru tidak hanya memberikan tugas kelompok namun dapat juga 

memberikan tugas individu kepada siswa shingga siswa memiliki tanggung jawab 

pribadi dan tidak ada siswa yang pasif dalam pembelajaran. 

2. Bagi sekolah 

Sekolah diharapkan dapat mendorong dan mengawasi guru-guru untuk 

tertib dalam hal pembuatan perencanaan pembelajaran. menghimbau guru untuk 

melakukan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat menumbuhkan keaktifan 

peserta didik sejak awal. Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman. 
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