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Kata kunci: Model Pembelajaran Debat, Sikap Kritis, Mapel PPKn 
 

Peran guru PPKn selain meningkatkan kompetensi peserta didik, juga 

berperan untuk membangkitkan perhatian, keaktifan dan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. Sejak diterapkannya Kurikulum 2013, guru PPKn lebih 

inovatif dalam menggunakan metode dan model pembelajaran. Salah satunya 

adalah model pembelajaran debat. Debat adalah salah satu model pembelajaran 

yang bertujuan agar peserta didik mempunyai sikap kritis dalam mengamati 

kejadian-kejadian yang ada disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan mengidentifikasi: 1) Perencanaan guru dalam menerapkan 

model pembelajaran debat dalam mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap 

kritis peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang; 2) Pelaksanaan model 

pembelajaran debat dalam mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis 

peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang; 3) Penilaian dalam model 

pembelajaran debat mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta 

didik di SMP Negeri 30 Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 30 Semarang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara 

mendalam (Dept Interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus menerus sampai data yang diinginkan didapatkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan model pembelajaran 

debat dalam mapel PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik, 

dilaksanakan melalui tiga kegiatan pembelajaran, yaitu: perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dalam 

kegiatan perencanaan guru menyajikan silabus, RPP, dan media untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran debat. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran debat, guru 

menerapkan langkah-langkah model pembelajaran debat yang lebih menekankan 

pada penilaian sikap kritis. Adapun indikator sikap kritis yang diharapkan guru, 

adalah: 1) mengajukan pertanyaan; 2) mengamati materi yang diajarkan; 3) tidak 

cepat puas dengan jawaban yang meragukan; 4) berani menanggapi jawaban 

teman. Dalam pembelajaran debat muncul indikator sikap kritis lain, yaitu: 1) 

Tidak menerima informasi begitu saja; 2) Menguasai informasi atau gagasan yang 

akan dikemukakan; 3) Mampu menanyakan pertanyaan relevan dan beraturan; 4) 

Mampu mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang; dan 5) Mampu 

menentukan suatu tindakan. Penilaian model pembelajaran debat untuk 

menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang terdiri dari 
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dua penilaian, yaitu: penilaian observasi  dan penilaian diri. Faktor penghambat 

yang paling menonjol dalam menerapkan model pembelajaran debat untuk 

menumbuhkan sikap kritis adalah kurang percaya diri karena takut salah. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Dalam 

penerapan model pembelajaran debat untuk menumbuhkan sikap kritis, sebaiknya 

guru dapat menambahkan indikator sikap kritis dalam debat lainnya, seperti: 

terbuka dengan hal-hal baru, mampu menanyakan pertanyaan yang relevan 

dengan kehidupan dan mampu  mengambil keputusan dengan berbagai sudut 

pandang, sehingga tidak hanya empat indikator saja yang dijadikan acuan.; 2) 

Bagi guru sebaiknya untuk tema-tema tertentu mata pelajaran PPKn yang 

menggunakan model debat dapat menggunakan media, seperti film pendek untuk 

membantu dalam pengembangan masalah dan menjelaskan peristiwa tertentu 

yang tidak dapat dijelaskan secara lisan dan tulisan; 3) Bagi pihak sekolah perlu 

melakukan pelaporan kerusakan sarana, berupa LCD dan Proyektor dan/atau 

mengalokasikan dana untuk pengadaan LCD dan Proyektor yang baru untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah 

untuk diterapkan menggantikan Kurikulum 2006, yang dikenal sebagai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan Kurikulum 2013 

merupakan usaha pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan saat ini. 

Implementasi Kurikulum 2013 mengarah pada pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Proses pembelajaran 

yang berlangsung dalam Kurikulum 2013 bermaksud untuk menghasilkan 

perubahan pada peserta didik baik dari aspek pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap. 

Perubahan peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap tidak dapat diamati dalam waktu singkat, karena hal tersebut terjadi 

melalui proses pembelajaran yang dialami. Proses pembelajaran merupakan 

suatu aktivitas yang mengandung serangkaian kegiatan hubungan timbal 

balik antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Proses 

pembelajaran bertujuan membantu peserta didik untuk memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman tersebut tingkah laku peserta 

didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku menjadi bertambah, baik 

dari segi kuantitas ataupun kualitas (Amri, 2015: 87). 
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Pembelajaran aktif merupakan suatu model pembelajaran yang 

membuat peserta didik berusaha untuk memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik diajak 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki 

dan menerapkan apa yang telah dipelajari (Amri, 2015:1). Pembelajaran 

aktif (active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan 

semua potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki. Di samping itu, pembelajaran aktif (active learning) juga 

dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada 

proses pembelajaran (Amri, 2015:34). 

Salah satu masalah dalam pembelajaran di sekolah adalah kurangnya 

sikap aktif peserta didik. Sikap aktif peserta didik merupakan komponen 

utama dalam pembelajaran, karena peserta didik sebagai subjek dan objek 

belajar dalam pembelajaran. Sikap aktif peserta didik yang timbul secara 

naluriah akan berkembang, apabila lingkungan memberi kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang secara aktif. Guru perlu membina peserta didik 

agar memiliki sikap aktif dan kritis dalam memecahkan masalah (Amri, 

2015:3). 

Ketidaktepatan pemilihan pendekatan pembelajaran sangat 

memungkinkan partisipasi aktif peserta didik, menjadi turun. Model 

pembelajaran yang kurang bervariasi juga merupakan salah satu penyebab 

belum optimalnya proses pembelajaran. Guru terlalu sering menggunakan 
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metode ceramah dalam pembelajaran dan belum menerapkan metode dan 

model pembelajaran bervariasi, dapat mengakibatkan peserta didik 

cenderung pasif dan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuannya secara mandiri. Kenyataan ini berlaku untuk semua mata 

pelajaran, tanpa kecuali mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

No. 58 Tahun 2014 lampiran I menjelaskan bahwa mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata 

pelajaran umum kelompok A, yang bertujuan mengembangkan kompetensi 

sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik 

sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Pembelajaran PPKn merupakan salah satu komponen penting 

dalam kerangka pembentukan karakter nasionalisme peserta didik, sehingga 

diharapkan dapat mendorong peserta didik menjadi warga negara yang baik 

melalui kepeduliannya terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi 

bangsa, negara dan masyarakat sekitar. Sesuai dengan Kurikulum 2013, 

peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mencari sumber 

belajar, berargumentasi, mengajukan pertanyaan, dan tampil dalam 

penyelesaian masalah yang ada. Peran guru PPKn tidak hanya 

meningkatkan kompetensi pengetahuan peserta didik saja, tetapi juga 

dituntut untuk bisa membentuk karakter dan moral peserta didik. Peran lain 
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guru PPKn dalam pembelajaran juga untuk membangkitkan perhatian, 

keaktifan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Guru pun juga 

perlu mengetahui akan kemampuan peserta didik baik secara individual 

maupun secara kelompok, guru mengetahui persoalan-persoalan belajar dan 

mengajar, guru pula yang mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

peserta didik terhadap pelajaran PPKn dan bagaimana cara 

memecahkannya. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada bulan Agustus-

Oktober tahun 2016 di SMP Negeri 30 Semarang, diperoleh informasi 

bahwa: pelaksanaan pembelajaran PPKn pada saat menggunakan kurikulum 

2006, masih dominan berlangsung satu arah. Ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, terlihat suasana kelas sangat monoton dan membosankan. Hal 

ini dapat terlihat dari kurang antusiasnya peserta didik terhadap materi yang 

guru sampaikan. Peserta didik beranggapan bahwa materi PPKn terlalu 

banyak dan terkesan abstrak (Ibu Puswati, guru mata pelajaran PPKn). 

Sejak diterapkannya Kurikulum 2013, guru PPKn lebih inovatif 

dalam menggunakan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan ice 

breaking untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. 

Guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran diskusi. Diskusi 

adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan 

ide-ide serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang 

tergabung dalam kelompok untuk mencari kebenaran. Metode diskusi 
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merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur 

pengalaman secara teratur dengan tujuan untuk memperoleh pengertian 

bersama yang lebih jelas dan lebih teliti mengenai sesuatu (Hamdayama, 

2014:131). 

Debat sebagai salah satu bentuk diskusi dipilih dalam pembelajaran 

PPKn di SMP Negeri 30 Semarang, karena dapat membantu peserta didik 

terbiasa mengemukakan pendapat, lebih mengenal dan mendalami suatu 

masalah, menimbulkan suasana demokratis dalam kelas, menumbuhkan rasa 

percaya diri, kelompok dapat berlatih memecahkan masalah secara lebih 

baik, memperkuat rasa persatuan, memperluas wawasan peserta didik, serta 

menumbuhkan sikap kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu 

masalah.  

Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, 

baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan 

memutuskan masalah dan perbedaan. Debat merupakan kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka mendorong peserta didik untuk berani 

mengemukakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya, serta membina 

tanggung jawab kebersamaan dalam mempertahankan ide-ide/gagasannya. 

Model pembelajaran debat adalah pembelajaran dengan cara saling adu 

argumentasi antara kelompok pro dan kelompok kontra dalam 

mengemukakan pendapatnya, dengan alasan-alasan yang logis tentang suatu 

ide pembicaraan, untuk menemukan kebenaran ide pembicaraan tersebut 

(Manalu dan Rakhma, 2014:42-43). 
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Lokasi penelitian yang di pilih adalah SMP Negeri 30 Semarang, 

karena kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 30 

Semarang sudah menggunakan kurikulum 2013 dan didukung oleh peserta 

didik yang berkompeten serta tenaga guru yang profesional. Letaknya yang 

di tengah kota membuat sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah 

lainnya yang berada di Kota Semarang, khususnya dalam bidang akademik 

maupun prestasi. SMP Negeri 30 Semarang yang memiliki visi “Prima 

dalam Prestasi, Santun dalam Perilaku” selalu meningkatkan mutu 

pendidikan dengan model-model pembelajaran yang menarik bagi peserta 

didik.  

Tujuan dari model pembelajaran debat yang dipilih oleh guru mata 

pelajaran PPKn di SMP Negeri 30 Semarang adalah agar peserta didik 

mempunyai sikap kritis dalam mengamati kejadian-kejadian yang ada 

disekitarnya. Model pembelajaran debat melibatkan keaktifan peserta didik 

dan membutuhkan sikap kritis peserta didik dalam menganalisis suatu 

peristiwa yang disajikan oleh guru. Dalam model pembelajaran debat itu 

sendiri guru juga harus pandai memilih materi yang dapat di perdebatkan. 

Pemilihan model debat yang cocok sebagai model pembelajaran yang 

mampu menumbuhkan sikap kritis peserta didik juga harus 

dipertimbangkan. Salah satu tipe debat yang dipilih adalah tipe debat aktif. 

Dengan model pembelajaran debat aktif, peserta didik diajak untuk belajar 

mengenai suatu konsep dengan menggunakan permainan dalam suasana 

belajar yang menyenangkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul 

“Model Pembelajaran Debat dalam Mapel PPKn untuk Menumbuhkan 

Sikap Kritis Peserta Didik di SMP Negeri 30 Semarang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran debat dalam mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan 

sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran debat dalam mata 

pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP 

Negeri 30 Semarang? 

3. Bagaimanakah penilaian dalam model pembelajaran debat mata 

pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP 

Negeri 30 Semarang? 

 

C. Tujuan 

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengidentifikasi: 

1. Perencanaan guru dalam menerapkan model pembelajaran debat dalam 

mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di 

SMP Negeri 30 Semarang. 
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2. Pelaksanaan model pembelajaran debat dalam mata pelajaran PPKn 

untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 

Semarang. 

3. Penilaian dalam model pembelajaran debat mata pelajaran PPKn untuk 

menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang. 

 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan masukan bagi pendidikan dari hasil penelitian yang 

diperoleh dalam model pembelajaran debat. 

b. Memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian dengan ilmu 

yang diperoleh penulis selama kuliah dapat menjadi referensi 

dalam penyusunan landasan teori.  

c. Menjadi refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang 

berminat untuk mengetahui tentang model pembelajaran debat dan 

sikap kritis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi di lapangan yang berhubungan dengan 

penelitian dan memberikan pengalaman mengenai pengajaran. 
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b. Bagi guru mata pelajaran PPKn 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber inspirasi 

meningkatkan pembelajaran yang senantiasa mengikuti 

perkembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga guru dapat 

mengembangkan kompetensinya dalam proses belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahkan 

pertimbangan dan kontribusi yang besar terhadap sekolah dalam 

kaitannya peningkatan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan pengetahuan dan teknologi. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Model Pembelajaran Debat 

Suprijono (2013:45) merumuskan pengertian model merupakan 

interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh 

dari beberapa sistem. Amri (2015:87) menyimpulkan bahwa secara 

umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, 

sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. 

Hamdayama (2014:108) menyimpulkan bahwa debat adalah kegiatan 

adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individu 

maupun kelompok untuk mendapatkan kebenaran informasi dan 

penyelesaian masalah. 
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Model pembelajaran debat adalah serangkaian kegiatan yang 

direncanakan oleh guru untuk peserta didik, agar peserta didik aktif 

dalam adu argumentasi baik secara individu maupun kelompok untuk 

mendapatkan kebenaran informasi dan penyelesaian masalah.  

2. Sikap Kritis Peserta Didik 

Menurut kelompok pemikiran yang berorientasi kepada skema 

triadik, sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, 

afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, 

merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 2013:5). 

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama 

yang bertalian dengan pemecahan masalah (Syah, 1999:120). Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 Ayat 4, menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.  

Sikap kritis peserta didik yang peneliti maksud adalah sikap 

yang timbul dari pemikiran peserta didik yang tidak menerima begitu 

saja informasi yang didapatkan, akan tetapi dipastikan terlebih dahulu 

kebenarannya melalui analisis masalah yang ada. 

3. Mata Pelajaran PPKn 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

No. 58 Tahun 2014, menjelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan 
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Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan penyempurnaan dari mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal 

dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan PKn menjadi PPKn 

mengandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai 

salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam 

solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis 

multidimensional. 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) juga diharapkan dapat menjadi sarana edukatif dalam 

mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Pembelajaran dalam PPKn 

a. Pembelajaran   

Pembelajaran dalam penelitian ini menempati posisi yang 

sangat penting. Belajar dan pembelajaran merupakan dua kata yang 

berbeda, akan tetapi kedua kata ini sangat erat hubungannya satu 

sama lain. Bahkan, kedua kegiatan tersebut saling menunjang dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Pengertian pembelajaran 

lebih luas dari pada pengajaran. Berikut ini akan diuraikan tentang 

pengertian, komponen, unsur-unsur, dan keberhasilan dari 

pembelajaran. 

1) Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20, menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Artinya dalam proses pembelajaran harus ada empat komponen 

yang menunjang, yakni: peserta didik, guru, sumber belajar, dan 

lingkungan belajar. 
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Menurut Cubukcu (2012:51) “learning is a dinamic 

process during which individuals make internal adjustments 

individually and develop necessary skills”. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, pembelajaran adalah proses dinamis yang 

dilakukan selama seseorang dapat menyesuaikan diri dan 

mengembangkan kebutuhan keterampilan. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun dari 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran, 

terdiri dari peserta didik, guru dan tenaga lainnya, misalnya 

tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, 

dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruang kelas, 

perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, 

ujian dan sebagainya (Hamalik, 2014:57). 

Amri (2015:87) menyimpulkan bahwa secara umum 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, 

sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih 

baik. Pembelajaran bertujuan membantu peserta didik agar 

memperoleh berbagai pengalaman, kemudian dengan 

pengalaman itu tingkah laku peserta didik yang meliputi 
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pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku peserta didik menjadi 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta 

didik. Secara implisit dalam pengertian tersebut, terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada 

kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan-kegiatan ini pada 

dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Dalam 

hal ini, istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau 

perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan 

peserta didik. Sehingga dalam belajar, peserta didik tidak 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, 

tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 

mungkin dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran (Amri, 

2015:85). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik, dimana guru sebagai 

fasilitator dan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. 

Adapun empat komponen yang harus ada dalam pembelajaran, 
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yaitu: peserta didik, guru, sumber belajar, dan lingkungan 

belajar yang mendukung. 

2) Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki 

komponen-komponen di dalamnya. Apabila salah satu 

komponen tidak ada, maka proses pembelajaran akan terganggu, 

sehingga hasil belajar tidak akan optimal. Demi tercapainya 

hasil belajar yang optimal, guru harus memperhatikan 

komponen-komponen pembelajaran yang dijelaskan oleh 

Sugandi (2006:28-30), sebagai berikut: 

b. Tujuan 
Tujuan secara eksplisit yang diupayakan 

pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran adalah 

instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan 

dan keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara 

eksplisit dalam TPK. Makin spesifik dan operasional 

TPK dirumuskan, akan mempermudah dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. 
c. Subjek Belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran 

merupakan komponen utama, karena berperan sebagai 

subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, karena peserta 

didik adalah individu yang melakukan proses belajar-

mengajar. Sebagai objek, karena kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada 

diri subjek belajar. 
d. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran juga merupakan komponen 

utama dalam proses pembelajaran, karena materi 

pembelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang 

komprehensif, terorganisasi secara sistematis, dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 
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e. Strategi Pembelajaran 
Strategi pembelajaran merupakan pola umum 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini 

efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
f. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk 

membantu penyampaian pesan pembelajaran. 
g. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam 

sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku 

sumber, alat pelajaran, dan bahan pelajaran. Komponen 

penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

 
Berdasarkan uraian di atas, kaitannya dengan 

pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan 

organisator harus memperhatikan komponen pembelajaran, 

demi terlaksananya pembelajaran yang baik dan lancar. 

Sehingga, proses pembelajaran dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3) Unsur-unsur Pembelajaran 

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem 

pembelajaran adalah peserta didik, suatu tujuan, dan suatu 

prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, guru 

sebagai pengajar tidak termasuk sebagai unsur sistem 

pembelajaran, fungsinya dapat digantikan atau dialihkan kepada 

media sebagai pengganti, seperti: buku, slide, teks yang 

diprogram, dan sebagainya (Hamalik, 2014:66-70). 
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a) Unsur Dinamis Pembelajaran pada Diri Guru 

Dalam unsur dinamis pembelajaran pada guru, 

seorang guru harus memiliki motivasi untuk membelajarkan 

peserta didik dan kondisi guru siap membelajarkan peserta 

didik. Pertama, guru harus memiliki motivasi untuk 

membelajarkan peserta didik. Motivasi itu sebaiknya timbul 

dari kesadaran yang tinggi untuk mendidik peserta didik 

menjadi warga negara yang baik. Jadi, guru memiliki hasrat 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi pribadi yang 

memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Sayangnya, 

diakui bahwa motivasi membelajarkan itu sering timbul 

karena insentif yang diberikan, sehingga guru melaksanakan 

tugasnya sebaik mungkin. 

Kedua, kondisi guru siap membelajarkan peserta 

didik. Guru perlu memiliki kemampuan dalam proses 

pembelajaran, disamping kemampuan kepribadian dan 

kemampuan kemasyarakatan. Kemampuan dalam proses 

pembelajaran yang sering disebut kemampuan profesional, 

juga harus dimiliki oleh guru. Guru perlu berupaya 

meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut agar 

senantiasa berada dalam kondisi siap untuk membelajarkan 

peserta didik. 
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b) Unsur Pembelajaran Konkruen dengan Unsur Belajar 

Terdapat lima unsur pembelajaran konkruen dengan 

unsur belajar yang dapat dipahami, sebagai berikut: 

(1) Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak 

guru serta kemampuan untuk mendorong motivasi 

dengan berbagai upaya pembelajaran. 
(2) Sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan 

belajar dapat dipahami dengan mudah oleh peserta 

didik. 

(3) Pengadaan alat-alat bantu belajar dilakukan oleh guru, 

peserta didik itu sendiri, dan bantuan orang tua. 

Namun, harus dipertimbangkan kesesuaian alat bantu 

belajar itu dengan tujuan belajar, kemampuan peserta 

didik, bahan yang dipelajari, dan ketersediaannya 

disekolah.  

(4) Untuk menjamin dan membina suasana belajar yang 

efektif, guru dan peserta didik berupaya menciptakan 

hubungan dan kerja sama yang serasi, selaras dan 

seimbang dalam kelas, yang dijiwai oleh rasa 

kekeluargaan dan kebersamaan. 

(5) Subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang 

mantap perlu diberikan binaan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, kaitannya dengan 

pembelajaran, unsur-unsur dalam pembelajaran minimal ada 

peserta didik, tujuan pembelajaran dan prosedur/langkah-

langkah kerja dalam mencapai tujuan belajar. Di samping itu, 

perlu adanya hubungan baik antara guru dan peserta didik dalam 

suasana kekeluargaan dan kebersamaan. 

4) Keberhasilan Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran merupakan suatu hasil yang 

dicapai setelah melakukan aktivitas yang membawa perubahan 

peserta didik ke arah yang lebih baik. Keberhasilan 
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pembelajaran tidak lepas dari proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan 

berhasil, apabila hasil belajar memenuhi Tujuan Instruksional 

Khusus dari bahan tersebut (Djamarah dan Zain, 2002:119). 

Pengertian keberhasilan pembelajaran tidak lepas dari 

pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar 

ditandai dengan adanya perubahan pada peserta didik, yaitu 

perubahan tingkah laku, tingkat pengetahuan, dan kemampuan 

peserta didik untuk melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2007:7). 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2013:6-7), hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowlegde 
(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application 
(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving 
(sikap menerima), responding (memberikan respon), 

valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor, 

meliputi: initiatory, pre-routine, dan rountinized. 
Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Oleh karena itu, keberhasilan 



20 

 

 

belajar tidak hanya dilihat secara fragmentaris atau terpisah, 

melainkan secara komprehensif (Suprijono, 2013:7). 

Keberhasilan belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari belajar, yang mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, dalam penilaian hasil 

belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan 

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai oleh 

peserta didik, menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan 

penilaian. Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu 

sama lain, sebab hasil merupakan akibat dari proses (Sudjana, 

2016:3).  

Sejalan dengan pengertian di atas, maka salah satu tujuan 

penilaian adalah untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran di 

sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah 

tingkah laku peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Keberhasilan pembelajaran penting artinya, 

mengingat peranannya sebagai upaya memanusiakan atau 

membudayakan manusia, dalam hal ini peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkualitas dalam aspek intelektual, 

sosial, emosional, moral, dan keterampilan (Sudjana, 2016:4).  

Suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 

pengajaran dikatakan berhasil, apabila Tujuan Instruksional 

Khusus (TIK) dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai 
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tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setelah 

selesai mengajarkan materi kepada peserta didik. Penilaian 

formatif ini untuk mengetahui seberapa besar peserta didik telah 

menguasai TIK yang dicapai. Fungsi penilaian ini adalah untuk 

memberikan umpan balik kepada guru dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan 

perbaikan atau remidi bagi peserta didik yang belum berhasil 

mencapai TIK (Djamarah dan Zaini, 2002:119).  

Indikator dari keberhasilan belajar menjadi petunjuk 

bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah 

hal-hal berikut (Djamarah dan Zaini, 2002:120): 

a) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun 

kelompok. 

b) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah 

dicapai baik individu maupun kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan belajar dalam 

pembelajaran merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik 

setelah melakukan serangkaian aktivitas belajar bersama guru, 

dalam rangka mengubah tingkah laku peserta didik ke arah 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Indikator keberhasilan 

pembelajaran yang banyak dipakai sebagai tolak ukur adalah 

daya serap. 
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b. Mata Pelajaran PPKn 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) merupakan penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam kurikulum 

2006. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang 

memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan 

karakter. Mata pelajaran PPKn memiliki makna yang luas dalam 

pendidikan, sehingga berikut ini akan diuraikan tentang pengertian, 

tujuan, dan ruang lingkup, serta karakteristik dan hasil belajar dari 

mata pelajaran PPKn. 

1) Pengertian Mata Pelajaran PPKn 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah lampiran III, 

menjelaskan bahwa mata pelajaran PPKn merupakan mata 

pelajaran umum kelompok A, yang bertujuan mengembangkan 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan 

kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Mata pelajaran PPKn sebagai penyempurnaan mata 

pelajaran PKn, diharapkan dapat menjadi sarana edukatif dalam 

mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki 
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rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang fokus 

dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, sehingga 

menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa kebangsaan 

dan kecintaan terhadap tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Tujuan Mata Pelajaran PPKn 

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan 

pasal 77 J ayat (1) dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 
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tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah lampiran III, ditegaskan bahwa Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk 

membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral 

Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat 

Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Secara umum, tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi 

peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: 1) 

sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan 

tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic 

committment, and civic responsibility); 2) pengetahuan 

kewarganegaraan; 3) keterampilan kewarganegaraan termasuk 

kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence 

and civic responsibility). 

Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, menjelaskan bahwa secara khusus tujuan PPKn 

yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta 

didik mampu: 
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a. menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, 

pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila 

secara personal dan sosial; 

b. memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh 

sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

c. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki 

semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai 

oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka 

Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan 

d. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung 

jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan 

warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya. 

 

3) Ruang Lingkup Mata Pelajaran PPKn 

Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah lampiran III, menjelaskan bahwa perubahan mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

menjadikan ruang lingkup PPKn, meliputi: 

a) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan 

hidup bangsa  

b) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi 

landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai 

kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia 

d) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan 

yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  
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Dengan demikian, PPKn lebih memiliki kedudukan dan 

fungsi sebagai berikut: 

a) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan 

kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama 

sebangun dengan civic education di USA, citizenship 
education di UK, talimatul muwatanah di negara-negara 

Timur Tengah, education civicas di Amerika Latin. 
b) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter 

Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial 

kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan 

terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 

2003. 
 

4) Karakteristik Pembelajaran PPKn dan Hasilnya 

Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, menjelaskan bahwa penyempurnaan pembelajaran 

PKn menjadi PPKn, didasarkan pada sejumlah masukan, antara 

lain: “1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan 

bermuatan ketatanegaraan dan kewarganegaraan, sehingga 

muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat ruang yang 

proporsional; 2) secara metodologis, ada kecenderungan 

pembelajaran PKn yang mengutamakan pengembangan ranah 

sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan 

ranah keterampilan (psikomotorik) belum bisa dikembangkan 

secara optimal dan utuh (koheren)”. 
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Penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut 

mengandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn 

sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan 

kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda 

Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata 

pelajaran yang memiliki misi menanamkan nilai-nilai Pancasila, 

diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta 

didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik, serta 

menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan 

yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. 

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, 

yuridis, dan pedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 

2013, secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang 

memiliki misi menanamkan nilai-nilai Pancasila dan 

penggerak pendidikan karakter, sehingga mampu 

membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar 

menjadi warga negara yang cerdas dan baik.  

b) Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti 

(KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi 

pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan 

koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau 

penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat 

Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c) Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific 

approach) yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 

memusatkan perhatian pada proses pembangunan 

pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI–4), sikap spiritual (KI-

1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman 

empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tesebut 

memiliki langkah generik, sebagai berikut: 

a. mengamati (observing); 

b. menanya (questioning); 

c. mengumpulkan Informasi (exploring); 

d. menalar/mengasosiasi (associating); 

e. mengomunikasikan (communicating). 

Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan, dengan 

lima langkah di atas. Dalam pelaksanaannya, tidak harus ada 

dalam satu pertemuan dan tidak harus urut mulai dari nomor 

satu sampai lima.  

Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran 

yang lebih spesifik, misalnya: 

(1) untuk mengamati antara lain dapat menggunakan 

model menyimak dengan penuh perhatian; 
(2) untuk menanya antara lain dapat menggunakan 

model bertanya dialektis/mendalam; 
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(3) untuk mengumpulkan informasi antara lain dapat 

menggunakan kajian dokumen historis; 
(4) untuk menalar/mengasosiasi antara lain dapat 

menggunakan model diskusi peristiwa publik; 
(5) untuk mengomunikasikan antara lain dapat 

menggunakan model presentasi gagasan di depan 

publik (public hearing). 
 

Konteks lain, misalnya model yang diterapkan berupa model 

project seperti Proyek Belajar Kewarganegaraan yang 

menuntut aktivitas yang kompleks, waktu yang panjang dan 

kompetensi yang lebih luas, sehingga kelima langkah generik 

di atas dapat diterapkan secara adaptif pada model tersebut.  

d) Model pembelajaran PPKn berorientasi pada pengembangan 

karakter peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan 

baik dalam bingkai Kompetensi Inti (KI) sikap, pengetahuan 

dan keterampilan. Model pembelajaran PPKn, juga 

mengarahkan peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.  

e) Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn 

menggunakan penilaian otentik (authentic assesment). 

Penilaian otentik memungkinkan peserta didik menunjukkan 

kompetensi mereka dalam pembelajaran. 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran PPKn tersebut, 

pembelajaran PPKn diharapkan dapat menghasilkan peserta 

didik yang memiliki nilai dan moral sesuai Pancasila, nilai dan 
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moral sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nilai 

dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan 

komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari 

pembelajaran PPKn tidak hanya dirasakan peserta didik di 

dalam pembelajaran saja, akan tetapi juga dalam kehidupan 

sehari-hari. Kompetensi sikap merupakan pusat perhatian mata 

pelajaran PPKn, karena pembelajaran PPKn menuntun peserta 

didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik.   

2. Debat sebagai Model Pembelajaran 

a. Model-model Pembelajaran 

Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan disampaikan dalam rangka peningkatan 

kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang 

cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik 

(authentic instructional and authentic learning). Model 

pembelajaran juga mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir 

ilmiah (scientific), yaitu pembelajaran yang mendorong dan 

menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, 

dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Berikut akan diuraikan 

tentang pengertian model pembelajaran dan macam-macam model 

pembelajaran PPKn. 
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1) Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik 

pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan 

teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat 

operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula 

sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas 

(Suprijono, 2013:45-46). 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun 

tutorial. Menurut Arends dalam Suprijono (2013:46), model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu 

peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara 

berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 
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pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan pola yang digunakan oleh guru dalam 

menyusun kurikulum, mengatur materi, dan memberikan arahan 

kepada guru ketika mengajar di dalam kelas. Sehingga, 

harapannya dengan model pembelajaran peserta didik akan 

terbantu dalam mencari informasi dan mendapatkan 

pengetahuan, ide dan pengalaman baru. 

2) Macam-macam Model Pembelajaran PPKn 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah lampiran III, 

disajikan berbagai model pembelajaran mata pelajaran PPKn, 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Model Pembelajaran PPKn 
No Nama Model Deskripsi Model 

1. Pembiasaan Penugasan dan pemantauan 

pelaksanaan sikap dan/atau perilaku 

kewargaan (sekolah/masyarakat/ 

negara) yang baik oleh peserta 

didik. 

2. Keteladanan Penampilan sikap dan/atau prilaku 

kewargaan (sekolah/masyarakat/ 

warga negara) yang baik dari 

seluruh unsur managemen sekolah 

dan guru. 

3. Penciptaan suasana 

Lingkungan 

Penataan lingkungan kelas/sekolah 

dengan kelengkapan simbol-simbol 

kemasyarakatan/ kenegaraan, 

antara lain Bendera Merah Putih, 

Garuda Pancasila, Foto Presiden 

dan Wakil Presiden. 

4. Bekerja dalam 

Kelompok 

Dengan penugasan guru, peserta 

didik mengerjakan tugas tertentu 

dalam kelompok kecil (3–5 orang). 

5 Mendengarkan 

Penuh Perhatian 

Peserta didik secara bersama 

diminta menyimak rekaman pidato 

atau penjelasan seseorang, dan 

mencatat pokok-pokok pikiran dari 

pembicara 

6, Bertanya 

Mendalam/ 

Dialektis 

Peserta didik secara berpasangan 

bertanya tentang suatu hal/isu 

secara bergiliran sampai diperoleh 

jawaban final. 

7. Berdiskusi 

Peristiwa Publik 

Peserta didik diminta mengangkat 

suatu peristiwa yang sangat aktual, 

kemudian difasilitasi untuk 

didiskusikan secara kelompok (3–5 

orang) 

8. Partisipasi dalam 

Asosiasi 

Peserta didik difasilitasi untuk 

membentuk klub-klub di 

sekolahnya, misalnya klub pencinta 

alam, penyayang binatang, penjaga 

kelestarian lingkungan, dll 

9. Membangun 

Koalisi 

Peserta didik difasilitasi untuk 

bekerjasaama antar klub untuk 

melaksanakan tugas tertentu, 

misalnya untuk penghijauan 

lingkungan sekolahnya. 
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No Nama Model Deskripsi Model 

10. Mengelola Konflik 

 

 

 

Peserta didik berlatih menengahi 

suatu konflik antar siswa di 

sekolahnya melalui bermain peran, 

dengan menerapkan mediasi 

konflik yang cocok. 

11. Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM) 

Secara berkala peserta didik 

difasilitasi untuk mengadakan 

kerjabakti membantu masyarakat 

sekitar dalam menanggulangi 

masalah sosial terkait kejadian atau 

bencana tertentu, sebagai kegiatan 

kemanusiaan. 

12. Memanfaatkan 

Teknologi 

Informasi dan    

Komunikasi (TIK) 

Peserta didik difasilitasi/ ditugasi 

untuk mengumpulkan informasi 

tentang sesuatu dari jaringan 

internet. 

13. Pelacakan Isu 

dalam Media 

Massa 

Peserta didik secara berkelompok 

ditugasi untuk melacak berita yang 

berisi masalah pelik dalam 

masyarakat. 

14. Meneliti Isu Publik Guru menyiapkan beberapa isu 

publik. Selanjutnya dipilih satu isu 

publik untuk dikaji secara 

kelompok tentang latar belakang 

dan kejelasan isu itu, serta 

memberikan klarifikasi. 

15. Menghadiri 

Petemuan/Dengar 

Pendapat 

Peserta didik diminta untuk 

menghadiri pertemuan, yang 

sebelumnya dikoordinasikan oleh 

guru. Peserta didik diminta untuk 

menuliskan laporan singkat. 

16.  Mewawancarai 

Nara Sumber 

Guru menugasi peserta didik secara 

perseorangan untuk melakukan 

wawancara dengan pejabat 

setempat (Ketua RT/RW/ 

Lurah/Camat), mencatat dan 

menyusun laporan singkat hasil 

wawancara tersebut. 

17. Melaksanakan 

Pemilihan 

Peserta didik difasilitasi untuk 

merencanakan dan melaksanakan 

pemilihan ketua kelas/ketua OSIS 

sekolah. 
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18. Melakukan 

Loby/Pendekatan 

Diadakan simulasi loby/pendekatan 

seorang tokoh masyarakat kepada 

birokrasi lokal untuk meyampaikan 

suatu usulan perbaikan sarana 

umum di lingkungannya yang 

memerlukan bantuan biaya dari 

pejabat setempat. 

19.  Mengajukan 

Usul/Petisi 

Diadakan simulasi menyusun 

usulan/petisi dari masyarakat adat 

yang merasa di rugikan oleh 

pemerintah setempat. Petisi 

disampaiakan secara damai. 

20.  Menuliskan 

Gagasan 

Peserta didik diminta untuk 

menyiapkan gagasan perbaikan 

lingkungan dan menuliskannya 

dalam bentuk usulan kegiatan. 

21. Berbicara di Depan 

Publik 

Secara perseorangan peserta didik 

difasilitasi untuk menyampaikan 

sebuah pidato singkat. 

22. Debat Pro-Kontra Dipilih suatu kebijakan publik (riil 

atau fiktif) yang mengundang 

pandangan pro dan kontra. Setiap 

kelompok siswa (2-3 orang) 

diprogram untuk masing-masing 

berperan sebagai kelompok yang 

pro atau yang kontra terhadap 

kebijakan tersebut.  Seting debat 

dipimpin oleh guru atau peserta 

didik sebagai moderator. 

23. Partisipasi 

Kewarganegaraan 

Setiap peserta didik ditugasi untuk 

ikut serta dalam suatu kegiatan 

sosial-Budaya di lingkungannnya, 

dan membuat catatan apa kegiatan 

itu dan apa sumbangannya dalam 

kegiatan tersebut. 

24. Projek Belajar 

Kewarganegaraan 

Secara klasikal peserta didik 

difasilitasi untuk merancang dan 

mengembangkan kegiatan 

pemecahan masalah terkait 

kebijakan publik dengan 

menerapkan langkah-langkah: 

pemilihan masalah, pemilihan 

alternatif kebijakan publik, 

pengumpulan data dan penyusunan 

portofolio, dan diakhiri dengan 
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simulasi dengar pendapat dengan 

pejabat terkait. 

25. Mengklarifikasi 

Nilai 

Peserta didik difasilitasi secara 

dialogis untuk mengkaji suatu isu 

nilai, mengambil posisi terkait nilai 

itu, dan menjelaskan mengapa ia 

memilih posisi nilai itu 

26. Bermain/Simulasi Guru menentukan tema/bentuk 

permainan simulasi yang 

menyentuh satu atau lebih dari satu 

nilai moral Pancasila. Peserta didik 

difasilitasi untuk bersimulasi terkait 

nilai moral Pancasila, yang diakhiri 

dengan refleksi penguatan nilai 

dan/atau moral tersebut. 

27. Pembelajaran 

Berbasis Budaya 

Guru menggunakan unsur 

kebudayaan, seperti seni (lagu 

daerah); alat (benda cagar budaya), 

dll untuk mengantarkan  nilai 

moral; atau guru melibatkan peserta 

didik dalam kebudayaan 

28. Kajian Dokumen 

Historis 

Peserta didik difasilitasi untuk 

mencari/menggunakan dokumen 

historis ke-Indonesia-an sebagai 

sarana pemahaman konteks 

lahirnya peristiwa sejarah dan 

menumbuhkan kesadaran akan 

masa lalu terkait masa kini. 

29. Kajian Karakter 

Ketokohan 

Peserta didik difasilitasi mencari 

dan memilih satu tokoh dalam 

masyarakat; menemukan karakter 

dari tokoh tersebut; menjelaskan 

mengapa tokoh tersebut itu menjadi 

idola. 

30. Kajian Kearifan 

Lokal 

Peserta didik dikasilitasi untuk 

menggali kearifan lokal yang secara 

sosial-budaya yang masih diterima 

sebagai suatu nilai/moral yang 

memberi maslahat dalam 

kehidupan saat ini. 

31. Latihan 

Bermusyawarah 

Peserta didik difasilitasi untuk 

berlatih mengambil keputusan 

bersama secara musyawarah untuk 

mufakat. 
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32. Penyajian/ 

Presentasi Gagasan 

Secara bergiliran setiap peserta 

didik diminta untuk 

mempersiapkan sajian lisan tentang 

sesuatu hal yang dianggap perlu 

untuk disampaikan kepada publik. 

33. Berlatih 

Demonstrasi  

Damai 

Guru menskenarionakan adanya 

kebijakan publik yang merugikan 

hajat hidup orang banyak, 

Kemudian peserta didik difasilitasi 

secara kelompok untuk melakukan 

demonstrasi damai kepada pihak 

pemerintah pusat. 

34. Berlatih Empati 

dan Toleransi 

Guru mengangkat suatu kasus yang 

terjadi dalam lingkungan 

masyarakat. Peserta didik 

difasilitasi secara kelompok untuk 

menyepakati langkah atau kegiatan 

apa yang perlu dilakukan untuk 

membantu meringankan masalah 

itu, disertai alasan mengapa perlu 

melakukan hal tersebut. 

35. Kajian 

Konstitusionalitas 

Peserta didik difasilitasi untuk 

mencari ketentuan di dalam  UUD 

NRI 1945 dan peraturan 

perundangan dibawahnya mengenai 

materi  pokok, suatu peristiwa yang 

bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang ada, Secara 

berkelompok peserta didik diminta 

untuk menguji konstitusionalitas 

(kesesuaiannya dengan ketentuan 

yang ada) dengan diskusi 

mendalam dengan penuh 

argumentasi. 

36. Kunjungan 

Lapangan 

Secara berkala peserta didik 

diprogramkan untuk melakukan 

kunjungan lapangan ke situs-situs 

/tempat/pusat kewarganegaraan. 

37. Dialog Mendalam 

dan Berpikir Kritis 

Peserta didik difasilitasi untuk 

secara perseorangan dan kelompok 

mencari dan menemukan persoalan 

yang pelik/kompleks dalam 

masyarakat, Kemudian secara 

berkelompok (3-5 orang) ditugasi 

untuk mengkajinya secara 
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mendalam dan kritis guna 

menemukan alternatif solusi 

terhadap masalah tersebut.  

38. Menulis Biografi 

Tokoh 

Setiap peserta didik diminta untuk 

mencari dan memilih seorang yang 

paling ia kagumi/hormati kemudian 

disusun biografi kehidupannya 

secara singkat. Carilah hal-hal yang 

paling berharga untuk diteladani 

dari tokoh tersebut. 

39. Refleksi Nilai-Nilai  

Luhur 

Secara selektif guru membuat 

daftar nilai-nilai luhur Pancasila 

yang selama ini dilupakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara 

klasikal, guru memfasilitasi curah 

pendapat, selanjutnya setiap 

kelompok peserta didik (2-3) orang 

menggali apa kandungan 

nilai/moral yang perlu diwujudkan 

dalam prilaku sehari-hari. 

40.  Kajian Komparasi 

Gagasan  

Guru menyiapkan sejumlah sumber 

belajar yang memuat berbagai 

gagasan tentang kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang 

menjadi ikon dari masing–masing 

aliran/kelompok/tradisi. Peserta 

didik secara berkelompok (3-5 

orang) untuk mencari kesamaan 

dan perbedan dari dua gagasan atau 

lebih yang dianalisanya. 

Sumber: Permendikbud No. 58 Tahun 2014 Lampiran III 

 

b. Debat 

Debat merupakan salah satu macam model pembelajaran 

PPKn yang tergolong dalam Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project Based Learning). Debat merupakan kegiatan adu 

argumentasi dimana ada kelompok pro dan kelompok kontra yang 

saling mempertahankan pendapatnya masing-masing demi 

mendapatkan kebenaran informasi dan penyelesaian suatu masalah. 
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Debat memiliki pengertian yang lebih luas dari pada ini, sehingga 

berikut akan diuraikan pengertian, tujuan, bentuk-bentuk, dan etika 

debat. 

1) Pengertian Debat 

Debat adalah sebuah teknik dimana pembicara dari pihak 

yang pro dan kontra menyampaikan pendapatnya, dapat diikuti 

dengan suatu tangkisan atau balasan ataupun tidak, serta peserta 

dari masing-masing kelompok dapat mengajukan pertanyaan 

kepada kelompok lain (Roestiyah, 2012:148). 

Debat adalah suatu bentuk retorika modern yang pada 

umumnya tercirikan oleh adanya dua pihak atau lebih yang 

melangsungkan komunikasi dengan bahasa dan saling 

mempengaruhi sikap/beradu argumen dengan lawan bicara, agar 

akhirnya mereka melaksanakan, bertindak, mengikuti atau 

sedikitnya mempunyai kecenderungan sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan dikehendaki pembicara (Santosa, 2004:1). 

Debat pada hakikatnya adalah saling adu argumentasi 

antar pribadi atau antar kelompok manusia, dengan tujuan 

mencapai kemenangan untuk satu pihak. Dalam debat setiap 

pribadi atau kelompok mencoba menjatuhkan lawannya, supaya 

pihaknya berada pada posisi yang benar (Hendrikus, 2009:120). 

Hamdayama (2014:108) menyimpulkan bahwa debat 

adalah kegiatan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik 
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secara individu maupun kelompok dalam mendiskusikan dan 

memecahkan suatu masalah. Debat dilakukan menuruti aturan-

aturan yang jelas dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui 

voting atau keputusan juri. 

Berdasarkan beberapa pengertian debat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa debat adalah suatu kegiatan adu argumentasi 

antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun 

kelompok untuk mendapatkan kebenaran informasi dan 

penyelesaian masalah. 

2) Tujuan Debat 

Tujuan dari debat sendiri adalah upaya kedua belah 

pihak yang mencoba membangun suatu kasus dengan didukung 

oleh argumen–argumen yang mendukung kasus mereka. Cara 

membuat satu argumen yang baik dan benar adalah suatu 

argumen selalu berdasarkan pada pertanyaan–pertanyaan dasar, 

berupa: Apa (What), Mengapa (Why), Bagaimana (How), dan 

Kesimpulannya (So What is The conclusion). Selain diperlukan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar juga dibutuhkan 

pula logika dan analogi pola pikir yang benar mengenai 

pengetahuan pengetahuan umum atau kasus–kasus yang sedang 

terjadi di dalam masyarakat. Selain hal–hal tersebut, juga 

diperlukan kemampuan merespon suatu masalah (rebuttal) 

dikarenakan adanya suatu proses saling mempertahankan 
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pendapat antara kedua belah pihak. Selain itu, di dalam debat 

sendiri ada suatu pantangan atau batasan pembahasan masalah 

yang akan dibahas, yaitu: dilarang menyangkut pautkan suku, 

agama, ras, dan adat, disebabkan di dalam debat sendiri kita 

masih menggunakan etika sebagai seorang manusia untuk 

berpendapat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari debat adalah untuk membangun kemampuan beradu 

argumen, didukung dengan kemampuan berbahasa yang baik 

dan analogi pola pikir yang benar mengenai kasus-kasus yang 

sedang terjadi di masyarakat. 

3) Bentuk-bentuk Debat 

Menurut Hendrikus (2009:121-123) ada dua bentuk 

debat. Bentuk yang pertama, yaitu debat Inggris. Dalam debat 

ini ada dua kelompok yang berhadapan yaitu kelompok pro dan 

kelompok kontra. Sebelum dimulai perdebatan ditentukan 

terlebih dahulu dua pembicara dari setiap kelompok. Debat 

dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pembicara 

pertama dari salah satu kelompok untuk merumuskan 

argumentasinya dengan jelas dan teliti. Pembicara dari 

kelompok lain menanggapi pendapat pembicara pertama, tetapi 

tidak boleh mengulangi pikiran yang sudah disampaikan. 

Selanjutnya para pembicara kedua dari setiap kelompok diberi 
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kesempatan untuk berbicara sesuai urutan pada para pembicara 

pertama. Bentuk yang kedua, yaitu debat Amerika. Dalam debat 

ini terdapat dua regu yang berhadapan, tetapi masing-masing 

regu menyiapkan tema melalui mengumpulkan bahan secara 

teliti dan penyusunan argumentasi yang cermat. Para anggota 

kolompok debat ini adalah orang-orang yang terlatih dalam seni 

bicara. Mereka berdebat didepan sekelompok juri dan publikum. 

Dari penjelasan di atas, dalam penelitian ini bentuk 

model debat yang digunakan adalah debat Inggris. Model debat 

aktif ini hampir mirip dengan bentuk debat Inggris karena kelas 

dibagi menjadi kelompok pro dan kelompok kontra yang 

nantinya setiap kelompok harus ditunjuk satu juru pembicara 

dalam mengemukakan argumen tiap-tiap kelompok. 

4) Etika Debat 

Debat sebagai salah satu variasi metode diskusi, dalam 

pelaksanaannya perlu adanya pedoman etika debat, agar debat 

berjalan dengan lancar dan baik. Pemahaman terhadap etika 

debat menyangkut persoalan substantif dan teknis. Ada tiga hal 

substantif, yakni: (a) melatih untuk mampu berpikir secara 

kritis, yang pertama dan utama dalam hal ini adalah keberanian 

berbicara, (b) melatih kemampuan berargumentasi. Dalam  

konteks ini, peserta debat melatih diri dalam menyampaikan 

gagasan secara logis, sistematis dan didukung oleh hujjah 
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empiris, (c) melatih untuk mengelola emosi sehingga mampu 

menghargai dan memahami perbedaan pandangan, (d) melatih 

untuk berpikir holistik dan mampu memutuskan pilihan tindakan 

terbaik setelah  memahami  permasalahan secara mendalam. 

Sedangkan, hal yang bersifat teknis menjelaskan, bahwa: 

(a) lalu-lintas debat dipimpin oleh moderator yang mengatur dan 

mengendalikan komunikasi selama debat berlangsung. Peran 

moderator penting untuk mengatur agar lalu-lintas gagasan 

dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sudah 

ditetapkan, (b) setiap pembicara perlu berdiri dan 

memperkenalkan diri sebelum menyampaikan pertanyaan atau 

gagasan. Hal ini mengintroduksikan suatu budaya komunikasi 

yang hormat dan akrab antara sesama peserta debat, (c) 

moderator berhak memotong dan mengatur lalu lintas 

pembicaraan. Ketentuan ini penting demi menjaga agar 

pembahasan gagasan berjalan fokus dengan intensitas 

mendalam, (d) peserta wajib bertepuk tangan secara meriah 

sebagai bentuk apresiasi terhadap setiap argumentasi dan 

gagasan yang selesai disampaikan. Ketentuan ini terbukti 

mampu menjaga ritme suasana antusias sepanjang pelaksanaan 

debat berlangsung (Pudjantoro, 2015:142). 
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c. Model Pembelajaran Debat 

1) Pengertian Model Pembelajaran Debat 

Model pembelajaran debat merupakan salah satu model 

pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan 

pembelajaran berbasis proyek yang dapat dilihat dalam 

Permendikbud No. 58 Tentang Kurikulum SMP pada lampiran 

III. Model debat merupakan salah satu pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan keingintahuan dan sikap kritis peserta didik. 

Menurut Hamdayama (2014:108) debat adalah suatu diskusi 

antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan, dimana 

antara satu pihak dengan pihak yang lain saling menyerang 

(opositif), sehingga terjadi sebuah perdebatan. Dari perdebatan 

tersebut, peserta didik dapat memahami pandangan-pandangan 

yang timbul dari konsep-konsep yang berbeda. Mereka yang 

ikut serta dalam perdebatan haruslah mempunyai pengenalan 

yang cukup dan persiapan yang mantap tentang soal yang 

didiskusikan. 

Model pembelajaran debat adalah model yang dirancang 

untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. 

Debat biasanya menghadirkan beberapa ahli, sehingga dapat 

memecahkan masalah dari sudut pandang keahlian mereka. 

Model pembelajaran ini, terdiri dari diskusi antara dua belah 

pihak yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda, 
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bahkan bertentangan. Pertentangan tersebut, terutama yang 

berkaitan dengan masalah-masalah kontroversial (Uno dan 

Mohamad, 2014:100). 

Model pembelajaran debat digunakan ketika materi 

pembelajaran tersebut perlu diteliti lebih dalam, sehingga 

menimbulkan perdebatan. Perdebatan yang muncul dari peserta 

didik perlu diarahkan, sehingga peserta didik dapat menyerap 

hasil perdebatan tersebut sebagai kesimpulan atau keputusan. 

Model pembelajaran debat ini tidak hanya menimbulkan 

perdebatan, pertanyaan, dan pertentangan saja, akan tetapi 

peserta didik mampu memahami materi pembelajaran 

(Roestiyah, 2012:148). 

Sebuah metode dapat menjadi model pembelajaran yang 

berharga untuk menumbuhkan pemikiran dan perenungan, 

terutama jika peserta didik diharapkan mengemukakan pendapat 

yang bertentangan dengan diri mereka sendiri. Model 

pembelajaran debat merupakan metode untuk melakukan suatu 

perdebatan yang secara aktif melibatkan peserta didik di dalam 

kelas. Sehingga, tercipta sikap kritis dari peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran debat adalah serangkaian kegiatan yang 

direncanakan oleh guru untuk peserta didik, agar peserta didik 

aktif dalam adu argumentasi baik secara individu maupun 
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kelompok untuk mendapatkan kebenaran informasi dan 

penyelesaian masalah. 

2) Langkah-langkah Debat 

Pada tingkat sekolah menengah, pola pikir peserta didik 

harus mulai dibangun membentuk karakter yang kritis dan cepat 

tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. 

Dengan model pembelajaran debat, peserta didik dibentuk 

menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. 

Berikut ini adalah langkah-langkah debat yang biasanya 

diterapkan di kelas (Hamdayama, 2014:108-109): 

a) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok 

debat, yang satu pro dan yang lainnya kontra. 
b) Guru memberikan tugas untuk membaca materi 

yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok di 

atas. 
c) Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk 

salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara 

saat itu, kemudian setelah selesai ditanggapi oleh 

kelompok kontra. Demikian seterusnya, sampai 

sebagian besar peserta didik bisa mengemukakan 

pendapatnya. 
d) Sementara peserta didik menyampaikan gagasannya, 

guru dan/atau notulen menulis inti/ide-ide dari setiap 

pendapat atau pembicaraan di tulis di papan tulis 

sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. 
e) Guru menambahkan konsep/ide yang belum 

terungkapkan. 
f) Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru 

mengajak peserta didik membuat 

kesimpulan/rangkuman yang mengacu pada topik 

yang ingin dicapai. 
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Gambar 2.1 

Contoh Denah Debat di Kelas 

 

Dengan adanya acuan teknis di atas, dapat dilihat bahwa 

model pembelajaran debat mengadopsi gabungan dari beberapa 

metode pembelajaran, seperti diskusi, ceramah, telaah 

yurisprudensi, dan pembelajaran kooperatif. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Debat 

Beberapa kelebihan dari model pembelajaran debat, 

diantaranya adalah sebagai berikut (Hamdayama, 2014:109; 

Roestiyah, 2012:148-149). 

a) Memantapkan pemahaman konsep peserta didik 

terhadap materi pelajaran yang telah diberikan  
b) Melatih peserta didik untuk bersikap kritis terhadap 

semua teori yang telah diberikan 
c) Melatih peserta didik untuk berani mengemukakan 

pendapat. 
d) Peserta didik dapat menyampaikan fakta dari kedua 

sisi masalah; kemudian diteliti fakta mana yang 

benar/valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 
e) Bila masalah yang diperdebatkan menarik, maka 

pembicaraan itu mampu mempertahankan minat 

peserta didik untuk terus mengikuti proses perdebatan 

tersebut. 
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f) Model pembelajaran debat juga dapat pada kelompok 

besar. 
 

Kekurangan dalam model pembelajaran debat, 

diantaranya adalah sebagai berikut (Hamdayana, 2014:109). 

a) Ketika menyampaikan pendapat saling berebut. 
b) Terjadi debat kusir yang tak kunjung selesai bila guru 

tidak menengahi. 
c) Peserta didik yang pandai berargumen akan selalu 

aktif tetapi yang kurang pandai berargumen hanya 

diam dan pasif. 
d) Menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi 

debat antar kelompok. 
e) Perlunya tema yang mudah dipahami oleh peserta 

didik. 
f) Tema haruslah dapat diperdebatkan. 

g) Peralatan peserta didik dalam kelompok terkadang 

tidak heterogen. 

 

3. Sikap Kritis dalam Pembelajaran 

a. Sikap Kritis 

Sikap kritis merupakan sikap yang ditunjukkan dengan 

tidak menerima begitu saja informasi yang didapatkan, melainkan 

dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui analisis masalah. 

Sikap kritis muncul ketika seseorang melakukan pemikiran kritis. 

Menurut Van Gelder dan Willingham dalam Eggen dan Kauchak 

(2012:111) pemikiran kritis sudah didefinisikan dalam berbagai 

cara, tapi sebagian besar definisi mencakup kemampuan dan 

kecenderungan seseorang untuk membuat dan melakukan asesmen 

terhadap kesimpulan yang didasarkan pada bukti. Menurut 

Santrock (2008:35) pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan 

produktif, serta melibatkan evaluasi bukti. 
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Berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan 

dengan penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir kritis berarti 

menggunakan proses-proses mental, seperti memperhatikan, 

mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan (Amri, 

2015:149). Berpikir kritis merupakan berpikir wajar dan reflektif 

yang fokus dalam menentukan apa yang harus dipercaya atau 

dilakukan (Ennis, 1985:152-157 dalam Kuswana, 2013:19).  

“Kritis”, sebagaimana digunakan dalam ungkapan “berpikir 

kritis”, berkonotasi pentingnya dari pemikiran yang mengarah pada 

pertanyaan isu atau masalah yang memprihatinkan. Menggunakan 

kemampuan berpikir kritis yang kuat memungkinkan seseorang 

untuk mengevaluasi argumen berdasarkan pemikirannya. Berpikir 

kritis dapat terjadi kapan saja, sehingga berpikir kritis merupakan 

cara mengambil keputusan dalam kehidupan (Kuswana, 2013:20). 

Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang 

tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu dalam 

menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih 

akurat. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat 

dibutuhkan dalam pemecahan masalah/pencarian solusi, dan 

pengelolaan proyek. Pengembangan kemampuan berpikir kritis 

merupakan integrasi beberapa bagian pengembangan kemampuan, 

seperti pengamatan (observasi), analisis, penalaran, penilaian, 

pengambilan keputusan dan persuasi. Semakin baik pengembangan 



50 

 

 

kemampuan-kemampuan ini, maka kita akan semakin dapat 

mengatasi masalah-masalah/proyek komplek dan dengan hasil yang 

memuaskan (Amri, 2015:149). 

Menurut Amri (2015:149) berpikir kritis meliputi aktivitas-

aktivitas sebagai berikut: 

1) Memperhatikan detil secara menyeluruh. 

2) Identifikasi kecenderungan dan pola, seperti 

memetakan informasi identifikasi kesamaan dan 

ketidaksamaan, dll. 

3) Mengulangi pengamatan untuk memastikan tidak 

ada yang terlewatkan. 

4) Melihat informasi yang didapat dari berbagai sudut 

pandang. 

5) Memilih solusi-solusi yang lebih disukai secara 

objektif. 

6) Mempertimbangkan dampak dan konsekuensi 

jangka panjang dari solusi yang dipilih.  

Menurut Amri (2015:149-150) arti berpikir kritis bagi 

peserta didik adalah sebagai berikut: 

1) Mencari dimana keberadaan bukti terbaik bagi 

subjek yang didiskusikan. 

2) Mengevaluasi kekuatan bukti untuk mendukung 

argumen-argumen yang berbeda. 

3) Menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang telah 

ditentukan. 

4) Membangun penalaran yang dapat mengarahkan 

pendengar ke simpulan yang telah ditetapkan 

berdasarkan pada bukti-bukti yang mendukungnya. 

5) Memilih contoh yang terbaik untuk lebih dapat 

menjelaskan makna dari argumen yang akan 

disampaikan. 

6) Menyediakan bukti-bukti untuk mengilustrasikan 

argumen-argumen tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sikap kritis merupakan wujud dari pemikiran seseorang yang tidak 
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menerima informasi secara langsung, akan tetapi dicari kebenaran 

terlebih dahulu terhadap suatu subjek yang didiskusikan. 

Kemampuan berpikir kritis seseorang tidak tumbuh seketika itu 

saja, akan tetapi perlu adanya pemikiran mendalam terhadap hal 

tersebut. Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan 

kepada peserta didik untuk belajar aktif menganalisis dan 

memecahkan berbagai masalah yang ada disekitar mereka, 

termasuk dalam proses belajar mereka. 

b. Indikator Sikap Kritis 

Sikap kritis seseorang akan timbul apabila memiliki 

kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis peserta 

didik tidak dapat timbul seketika, akan tetapi perlu dikembangkan 

dan peserta didik perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan 

secara mendiri. Kemampuan berpikir kritis peserta didik membantu 

peserta didik dalam membuat keputusan yang tepat dengan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Keputusan dari hasil 

berpikir kritis akan menimbulkan sikap kritis terhadap masalah 

yang ada. Dalam pembelajaran, guru bukan hanya mengajar 

kemampuan yang perlu dilakukan, tetapi juga mengajar sikap, nilai, 

dan karakter yang menunjang berpikir kritis. 

Dalam rangka mengetahui bagaimana mengembangkan 

berpikir kritis pada diri seseorang, Ennis dan Norris, 

mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis dikelompokkan 
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kedalam lima langkah, yaitu: (1) memberikan penjelasan 

sederhana; (2) membangun keterampilan dasar; (3) menyimpulkan; 

(4) memberikan penjelasan lanjut; (5) mengatur strategi dan taktik. 

Sejalan dengan hal tersebut, Dessel dan Mayhew dalam Nurhayati 

(2016:67-68) kemampuan berpikir kritis, terdiri atas: (1) 

kemampuan dalam mendefinisikan masalah; (2) kemampuan dalam 

menyeleksi masalah untuk pemecahan suatu masalah; (3) 

kemampuan dalam mengenali asumsi-asumsi yang tidak sesuai; (4) 

kemampuan dalam merumuskan hipotesis; (5) kemampuan dalam 

menarik kesimpulan yang tepat. 

Menurut Ennis dalam Nurhayati (2016:67), kemampuan 

berpikir kritis dalam lima aspek kelompok keterampilan, dapat 

dijabarkan dalam 12 indikator keterampilan berpikir kritis. 12 

komponen berpikir kritis tersebut, yaitu:  

1) merumuskan masalah  untuk memfokuskan 

pertanyaan; 

2) menganalisis argumentasi; 

3) menanyakan dan menjawab pertanyaan; 

4) menilai kredibilitas sumber informasi; 

5) melakukan observasi dan menilai laporan hasil 

observasi; 

6) membuat deduksi dan menilai deduksi; 

7) membuat induksi dan menilai induksi; 

8) mengevaluasi; 

9) mendefinisikan dan menilai definisi; 

10) mengidentifikasi asumsi; 

11) memutuskan dan melaksanakan; 

12) berinteraksi dengan orang lain. 
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Tabel 2.2 Indikator Berpikir Kritis Menurut Robert H. Ennis 
 dalam Nurhayati (2016:67) 
No Kelompok Indikator Sub indikator 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan 

pertanyaan 

� Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

� Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria 

untuk 

mempertimbangkan 

kemungkinan jawaban 

� Menjaga kondisi 

berpikir 

Menganalisis 

argumen 

� Mengidentifikasi 

kesimpulan 

� Mengidentifikasi 

kalimat-kalimat 

pertanyaan 

� Mengidentifikasi 

kalimat-kalimat bukan 

pertanyaan 

� Mengidentifikasi dan 

menangani suatu 

ketidaktepatan 

� Melihat struktur dari 

suatu argumen 

� Membuat ringkasan 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

� Memberikan penjelasan 

sederhana 

� Menyebutkan contoh 

2 Membangun 

keterampilan 

dasar 

Mempertimban

gkan apakah 

sumber dapat 

dipercaya atau 

tidak 

� Mempertimbangkan 

keahlian 

� Mempertimbangkan 

kemenarikan konflik 

� Mempertimbangkan 

kesesuaian sumber 

� Mempertimbangkan 

reputasi 

� Mempertimbangkan 

penggunaan prosedur 

yang tepat 

� Mempertimbangkan 

risiko untuk reputasi 

� Kemampuan untuk 

memberikan alasan 

� Kebiasaan berhati-hati 
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No Kelompok Indikator Sub indikator 

Mengobservasi 

dan 

mempertimban

gkan laporan 

observasi 

� Melibatkan sedikit 

dugaan 

� Menggunakan waktu 

yang singkat antara 

observasi dan laporan 

� Melaporkan hasil 

observasi 

� Merekam hasil 

observasi 

� Menggunakan bukti-

bukti yang benar 

� Menggunakan akses 

yang baik 

� Menggunakan teknologi 

� Mempertanggungjawab

kan hasil observasi 

3 Menyimpul-

kan 

Mendeduksi 

dan 

mempertimban

gkan hasil 

deduksi 

� Siklus logika Euler 

� Mengkondisikan logika 

� Menyatakan tafsiran 

Menginduksi 

dan 

mempertimban

gkan hasil 

induksi 

� Mengemukakan hal 

yang umum 

� Mengemukakan 

kesimpulan dan 

hipotesis 

� mengemukakan 

hipotesis 

� merancang eksperimen 

� menarik kesimpulan 

sesuai fakta 

� menarik kesimpulan 

dari hasil menyelidiki 

Membuat dan 

menentukan 

hasil 

pertimbangan 

� Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

berdasarkan latar 

belakang fakta-fakta 

� Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

berdasarkan akibat 

� Membuat dan 

menentukan hasil 
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No Kelompok Indikator Sub indikator 

pertimbangan 

berdasarkan penerapan 

fakta 

� Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

keseimbangan dan 

masalah 

4 Memberikan 

penjelasan 

lanjut 

Mendefinisikan 

istilah 

danmempertim

bangkan suatu 

definisi 

� Membuat bentuk 

definisi 

� Strategi membuat 

definisi 

� bertindak dengan 

memberikan penjelasan 

lanjut 

� mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakbenaran yg 

disengaja 

� Membuat isi definisi 

Mengidentifika

si asumsi-

asumsi 

� Penjelasan bukan 

pernyataan 

� Mengonstruksi argumen 

5 Mengatur 

strategi dan 

taktik 

Menentukan 

suatu tindakan 

� Mengungkap masalah 

� Memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan 

solusi yang mungkin 

� Merumuskan solusi 

alternatif 

� Menentukan tindakan 

sementara 

� Mengulang kembali 

� Mengamati 

penerapannya 

Berinteraksi 

dengan orang 

lain 

� Menggunakan argumen 

� Menggunakan strategi 

logika 

� Menggunakan strategi 

retorika 

� Menunjukkan posisi, 

orasi, atau tulisan 

Sumber: https://evisapinatulbahriah.wordpress.com/, 30 Januari 

 2017 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

indikator-indikator dari kemampuan berpikir kritis yang diperlukan 

dalam sikap kritis adalah mampu memberikan penjelasan 

sederhana terhadap suatu masalah, sebelum memberikan penjelasan 

terlebih dahulu merumuskan pertanyaan sebagai kemampuan dasar 

berpikir kritis, menganalisis data-data, menyimpulkan, memberikan 

penjelasan lebih lanjut, dan dapat mengatur strategi dan taktik 

dalam pemecahan masalah tersebut.  

Indikator sikap kritis lain, yang diharapkan muncul pada 

peserta didik adalah mengajukan pertanyaan pada waktu 

pembelajaran berlangsung, mengamati materi yang diajarkan, tidak 

puas dengan jawaban yang meragukan dan berani menanggapi 

jawaban teman. 

c. Indikator Sikap Kritis dalam Debat 

Beberapa indikator yang muncul dalam praktik debat, 

sebagai berikut (Pudjantoro, 2015:142-144): 

1) Mampu mengambil keputusan pro-kontra dengan 

alasan-alasan yang logis. 

2) Mampu berpikir kritis dalam mengembangkan 

argumentasi berbeda dari kelaziman pandangan yang 

sudah ada. 

3) Menerima saran untuk mengembangkan ide-ide 

baru. 

4) Kritis membandingkan antara logika dan fakta, 

karena argumentasi yang dibangun oleh peserta 

debat terkadang logis, namun tidak empiris. 

5) Berani berbicara dengan pikiran terbuka dan 

bertanggungjawab. 

6) Melakukan analisis kritis dan elaborasi jawaban. 
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7) Mampu menanyakan pertanyaan relevan dan 

beraturan, karena interaksi dalam debat dapat 

mengkondisikan seluruh peserta debat untuk 

bertanya secara fokus. 

8) Memungkinkan berkembangnya informasi atau 

gagasan. 

9) Mampu menghubungkan masalah dalam diskusi 

dengan prinsip umum dan kaidah kehidupan. 

10) Partisipasi dalam berbicara dan mengemukakan 

gagasan. 

Berdasarkan beberapa indikator yang muncul dalam praktik 

debat, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator sikap 

kritis dalam praktik debat yang diharapkan dalam pembelajaran, 

sebagai berikut: 

a. Mampu mempertanyakan suatu masalah dengan komunikasi 

lisan yang baik. 

b. Mampu berpikir kritis dalam mengembangkan argumentasi 

berbeda sudut pandang. 

c. Berani berbicara dengan pikiran terbuka dan bertanggungjawab. 

d. Tidak menerima informasi begitu saja, sehingga mampu 

memberikan sanggahan argumentasi dengan bertanggungjawab. 

e. Menguasai informasi atau gagasan yang akan dikemukakan. 

f. Mampu menanyakan pertanyaan relevan dan beraturan, karena 

interaksi dalam debat dapat mengkondisikan seluruh peserta 

debat untuk bertanya secara fokus. 

g. Mampu mengambil keputusan pro-kontra dengan pertimbangan 

berbagai sudut pandang. 
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h. Kritis membandingkan antara logika dan fakta, karena 

argumentasi yang dibangun oleh peserta debat terkadang logis, 

namun tidak empiris. 

i. Mampu menghubungkan masalah dalam diskusi dengan prinsip 

umum dan kaidah kehidupan. 

j. Mampu menentukan suatu tindakan bukan hanya ketika di 

forum debat, akan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Makna Sumpah Pemuda 

a. Nilai Kesejarahan Sumpah Pemuda 

Pemuda adalah agent of change. Dalam sejarahnya, 

perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari 

belenggu kolonialisme, yang lebih mengutamakan fanatisme 

kedaerahan selama tiga abad, memasuki sejarah baru dengan 

bangkitnya sejumlah pemuda mendirikan organisasi-organisasi 

kepemudaan nasional. Perjuangan yang pada awalnya lebih bersifat 

kultural berubah menjadi perjuangan yang membawa isu-isu 

nasionalisme dengan lebih mengedepankan diplomasi politik 

(Widodo, 2012:2). 

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda 

merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang 

mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah 

Pemuda sebagai salah satu tonggak kebangsaan Indonesia yang 

diperingati atau dikenang memberi bahan renungan sesuai dengan 
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perkembangan tantangan permasalahan. Persoalan kebangsaan 

yang terumuskan dalam Sumpah Pemuda, bukanlah sebagai 

peristiwa yang muncul personal secara tiba-tiba. Sumpah Pemuda 

merupakan semangat baru yang dikobarkan para pemuda di tengah-

tengah masa penjajahan. Tujuannya satu, mencapai cita-cita 

merdeka. Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 dan 

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah “benang merah” sejarah 

perjuangan untuk mencapai Indonesia yang berdaulat. 

1) Kongres Pemuda I 

Sudah semenjak awal 1920-an berkali-kali pertemuan 

antara sesama organisasi pemuda telah diadakan. Tujuan 

pertemuan-pertemuan itu ialah untuk menyatukan langkah guna 

menuju satu sasaran yang sama, yakni kemajuan bangsa. Alat 

untuk mencapai sasaran tersebut sudah disadari oleh para tokoh 

pemuda, yakni persatuan antara sesama pemuda terpelajar. 

Organisasi-organisasi pemuda saat itu lebih mengutamakan 

fanatisme kedaerahan, hal ini bukan hanya karena latar belakang 

berdirinya masing-masing organisasi pemuda berbeda-beda, 

tetapi juga karena sifat organisasi dan ideologi yang dianut 

masing-masing berbeda (Martha, 1985:103). 

Intensitas hubungan dan keterikatan satu organisasi 

pemuda dengan yang lainnya semakin tinggi dan hal ini lebih 

mempertebal semangat dan perasaan kebangsaan pada sebagian 
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tokoh-tokoh pemuda. Keterikatan itu begitu kuat sehingga dapat 

menghasilkan aksi-aksi bersama yang ditujukan kepada sistem 

kolonial.  

Selama beberapa tahun diperdebatkan bentuk persatuan 

yang diinginkan. Apakah masing-masing organisasi akan terikat 

pada penggabungan yang longgar (federasi) atau semua 

perkumpulan meleburkan diri menjadi satu (fusi), sebelum 

sampai pada pilihan federasi atau fusi, masing-masing 

organisasi berdebat terlebih dahulu untuk meyakinkan para 

anggotanya agar mengikuti arus persatuan yang semakin kuat 

melanda kehidupan organisasi pemuda. Dari risalah keputusan 

kongres-kongres Jong Java, Jong sumatra, JIB, Jong Bataks, 

Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan 

lain sebagainya tampak perwujudan dari usaha untuk 

meyakinkan akan pentingnya persatuan. 

Sebelum dilaksanakannya kongres Jong Java dan JIB, 

sejumlah organisasi pemuda berkumpul di gedung Lux Orientis 

di Jakarta. Pertemuan yang diadakan tanggal 15 November 1925 

dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, JSB, Jong Ambon, Jong 

Minahasa, Sekar Rukun, dan beberapa peminat lainnya. 

Pertemuan tersebut membicarakan kemungkinan untuk 

mengadakan pertemuan pemuda yang luas dan mencakup 

berbagai organisasi pemuda. Akhirnya, dalam pertemuan 
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tersebut disepakati membentuk sebuah panitia untuk 

mempersiapkan “Kerapatan Besar Pemuda”. Panitia ini berusaha 

menggugah semangat kerjasama diantara bermacam-macam 

organisasi pemuda di Indonesia untuk mewujudkan dasar pokok 

lahirnya persatuan Indonesia. 

Dalam panitia ini terpilih sebagai Ketua M. Tabrani 

(Jong Java), Sunarto (Jong Java) sebagai Wakil Ketua, 

Djamaluddin Adinegoro JSB sebagai Sekretaris dan Suwarso 

(Jong Java) sebagai Bendahara. Nama-nama lain sudah duduk 

sebagai anggota panitia adalah, Bahder Djohan JSB, Jan Toule 

Soulehuway (Jong Ambon), Paul Pinontoan (Pelajar Minahasa), 

Hamami (Sekar Rukun), Sanusi Pane (Jong Bataks), dan 

Sarbaini JSB (Martha, 1985:105). 

Panitia bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu 

keperluan kongres, seperti: menghubungi tokoh-tokoh pemuda, 

menyiapkan tempat dan acara kongres. Setelah segala 

sesuatunya berhasil dirampungkan, maka pada tanggal 30 April 

1926 Kerapatan Besar Pemuda ini diadakan di Jakarta, yang 

kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. 

Sasaran Kongres Pemuda I hanya sebagian tercapai. 

Kongres Pemuda I menerima dan mengakui cita-cita persatuan 

Indonesia, walaupun perumusannya masih samar-samar dan 

belum jelas. Kongres gagal membentuk badan sentral yang 
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dicita-citakan, karena masih terdapat perbedaan pendapat. 

Perbedaan pendapat tersebut bukan hanya tentang pilihan 

federasi atau fusi, tetapi juga tentang mau dan tidaknya masing-

masing organisasi mempersatukan atau meleburkan diri dalam 

wadah yang disediakan (Martha, 1985:108). 

Walaupun Kongres Pemuda Tahun 1926 belum berhasil 

membentuk sebuah wadah tunggal dikalangan pemuda, namun 

itu tidak berarti usaha ke arah penyatuan organisasi pemuda 

terhenti begitu saja. Bulan-bulan pertama setelah kongres 

selesai, Panitia Kongres, yang tidak membubarkan diri 

meneruskan usaha-usahanya. Atas inisiatif Jong Java pada 

tanggal 15 Agustus 1926 diadakan lagi pertemuan lanjutan atau 

dalam istilah pada waktu itu dinamakan Na-Conferentie. 

Pertemuan ini diadakan di Bioskop Java, dan dipimpin oleh 

M.Tabrani dengan agenda masih berkisar pada masalah 

penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal.  

Pada tanggal 20 Februari 1927, atau kurang lebih 6 bulan 

setelah pertemuan Na-Conferentie diadakan pertemuan kembali. 

Keterlambatan ini antara lain disebabkan karena adanya 

pemberontakan komunis, November 1926, yang mengakibatkan 

pemerintah kolonial Belanda bertindak keras terhadap kaum 

pergerakan. Disamping itu, ketua panitia Kongres Pemuda I, M. 

Tabrani telah meninggalkan Indonesia menuju Berlin (Jerman) 
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untuk memperdalam pengetahuannya dalam jurnalistik dan 

persuratkabaran. Pertemuan ini dihadiri, oleh: Jong Java, JSB, 

Sekar Rukun, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, JIB, Jong 

Minahasa, dan PPPI (yang lahir sesudah Na-Conferentie). 

Pertemuan ini sama halnya dengan pertemuan Agustus 1926, 

tidak mengalami kemajuan pesat. Fusi yang diidam-idamkan 

sebagian organisasi pemuda belum disepakati dan pada hari 

yang sama sejumlah tokoh pemuda di Bandung mendirikan 

organisasi baru yang disebut Jong Indonesia (Martha, 

1985:109-110).  

Munculnya Jong Indonesia menambah kuat barisan yang 

ingin persatuan, sehingga tidak ada dua bulan setelah pertemuan 

Februari 1927 diadakan pertemuan kembali tanggal 23 April 

1927. Pertemuan 23 April 1927 berhasil merumuskan dasar-

dasar pemikiran bersama sebagai landasan untuk langkah-

langkah berikutnya. Masalah-masalah yang mereka sepakati 

bersama, meliputi: 

a) Bahwa cita-cita Indonesia Merdeka harus menjadi cita-cita 

semua putra Indonesia; 

b) Semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menuju 

penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal. 

Dari hasil keputusan pertemuan 23 April 1927 sangat 

terlihat kemajuan pemikiran tokoh-tokoh pemuda, dibandingkan 
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dengan apa yang telah dicapai pada Kongres Pemuda I. Pada 

Kongres Pemuda I para pemuda baru menyadari akan perlunya 

persatuan diantara pemuda, maka pada pertemuan ini pemuda 

Indonesia sudah tegas mengemukakan perlunya satu wadah 

tunggal bagi semua organisasi pemuda. Selain itu, untuk 

pertama kali para pemuda bersama-sama mencetuskan tujuan 

akhir perjuangan mereka adalah Indonesia Merdeka (Martha, 

1985:110-111). 

2) Kongres Pemuda II 

Sumpah Pemuda dibaca pada tanggal 28 Oktober 1928 

hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres 

Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahun diperingati 

sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan 

tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan 

Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar 

dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh 

berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu: Tri Koro Darmo 

yang kemudian menjadi Jong Java (1915), Jong Soematranen 

Bond (1917), Jong Islamieten Bond (1924), Jong Batak, Jong 

Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Roekoen, dan 

Pemoeda Kaoem Betawi, serta pengamat dari pemuda Tionghoa 

seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay 
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Siang dan Tjoi Djien Kwie (Kemdikbud, 2014:118; Widodo, 

2012:3) 

Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan di tiga gedung yang 

berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Rapat Pertama, sabtu, 

27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond 

(KJB), Lapangan Banteng. Dalam kesempatan ini, Soegondo 

berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan 

dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian 

Moehammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan 

pemuda. Menurut beliau, ada lima faktor yang bisa memperkuat 

persatuan Indonesia, yaitu: sejarah, bahasa, hukum adat, 

pendidikan, dan kemauan. 

Rapat Kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-

Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua 

pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, 

sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, 

harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan 

di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada sesi 

berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan 

demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan 

mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari 

pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik 
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anak-anak disiplin dan mandiri, sebagai hal yang dibutuhkan 

dalam perjuangan. 

Adapun panitia Kongres Pemuda terdiri dari: 

Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) 

Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java) 

Sekretaris : Moehammad Jamin (Jong Sumateranen Bond) 

Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Batak) 

Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond) 

Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia) 

Pembantu III : Senduk (Jong Celebes) 

Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) 

Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemoeda Kaoem Betawi) 

 

Sebelum kongres ditutup diperdengarkan lagu “Indonesia 

Raya” karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut 

dengan sangat meriah oleh peserta kongres.  

 
Gambar 2.2 

Teks Sumpah Pemuda 
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Sumpah Pemuda, yang diikrarkan para pemuda yang 

tergabung dalam berbagai “Jong” pada 28 Oktober 1928 ikut 

menandai sejarah perjalanan bangsa ini. Sumpah Pemuda 

mempunyai makna yang sangat mendalam bagi bangsa 

Indonesia, Sumpah Pemuda yang berisi ikrar bersatunya dan 

disatukannya tunas-tunas bangsa oleh kesamaan tanah air, 

bangsa, dan bahasa. Hal ini mengingatkan kembali jati diri kita 

sebagai bagian dari NKRI yang harus senantiasa menjaga dan 

mempertahankan NKRI dari segala macam tantangan, ancaman, 

maupun krisis (Zusnani, 2013:29). 

Dalam POETOESAN CONGRES PEMOEDA-

PEMOEDI INDONESIA, tercatat bahwa “Poetra dan Poetri 

Indonesia” mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia; 

mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II yang 

mengikrarkan Sumpah Pemuda bukan pekerjaan dalam sedikit 

waktu saja, dan terang juga bukan hasil usaha dari beberapa 

gelintir orang saja. Akan tetapi merupakan perjuangan panjang 

sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 (Widodo, 2012:5).  

Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa Indonesia 

adalah milik kita bersama, tidak peduli dari kalangan agama 

atau suku yang mana pun. Sumpah Pemuda juga yang 

mengingatkan bahwa kita dibangun atas pondasi perbedaan 
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berbagai agama, suku, kebudayaan, kepulauan dan beragam 

latar belakang perbedaan. Sumpah Pemuda adalah komitmen 

kebangsaan yang membuka cakrawala baru menuju pada 

kemerdekaan. 

Dengan Sumpah Pemuda semua perjuangan yang 

bersifat kedaerahan, sendiri-sendiri disatukan dalam sebuah 

paham kebangsaan. Sumpah Pemuda juga merupakan tonggak 

penting dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para 

pendiri bangsa hendak meyakinkan generasi penerus bahwa 

perbedaan yang dimiliki bangsa ini adalah kekuatan dahsyat 

untuk mengusir penjajah. Sumpah Pemuda menegaskan ikrar 

kebangsaan bermuara pada kemerdekaan bangsa. Inspirasi 

penting Sumpah Pemuda menegaskan perjuangan bernuansa 

kedaerahan yang terpecah belah tidak akan mampu 

membulatkan tekad mengusir penjajah (Zusnani, 2013:30). 

b. Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda 

Masa depan bangsa terletak di tangan pemuda. 

Sebagaimana Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, 

proklamator kita pernah mengatakan “Berikan aku 10 pemuda dan 

akan aku goncangkan dunia”. Hal ini mengandung makna bahwa 

peran pemuda begitu penting dalam setiap perubahan tatanan 

sosial. Butir-butir dalam Sumpah Pemuda bukan hanya disusun 

untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, 
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namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah 

negara. 

Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang 

terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat 

yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Kemudian, 

menjadi komitmen untuk senasib sepenanggunggan sebagai satu 

bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan 

disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu: Bahasa 

Indonesia. 

Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada 17 

Agustus 1945 ketika Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia 

yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi 

bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan 

kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat 

yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Kemdikbud, 2014:120).  

Sumpah Pemuda sejatinya pengorbanan para pendiri bangsa 

yang berani menyingkirkan semua aliran kesukuan, keagamaan, 

aliran politik ke dalam bingkai satu nusa satu bangsa dan satu 

bahasa. Ketika perbedaan atas nama agama, etnis semakin 

ditonjolkan, ketika kekerasan atas nama agama kian marak serta 

perbedaan kesukuan kian menganga, maka semangat patriotisme 

kepemudaan layak digelorakan kembali. Pada saat semangat 
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Sumpah Pemuda yang merupakan pengorbanan para pendiri bangsa 

terasa pudar perlu adanya perekat persatuan dan kebangsaan yang 

mampu menyatukan dari beragam perbedaan. 

Sumpah Pemuda hanya bisa betul-betul dihayati atau 

dipatuhi, ketika semua merasa mendapat perlakuan yang adil. 

Sumpah Pemuda hanya bisa betul-betul dihayati atau ditaati secara 

bersama dengan sepenuh hati, ketika semua merasa dihargai. 

Sehingga, tidak ada lagi yang namanya klaim-klaim kebenaran atas 

nama golongan tertentu. Apabila Indonesia mampu 

mempertahankan kesatuan dan persatuan maka Indonesia akan 

menjadi negara yang makmur dan sejahtera, serta menjadi bangsa 

yang kuat dalam menghadapi dahsyatnya gelombang arus 

globalisasi. 

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting, sebab dapat 

digunakan untuk relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian hasil-

hasil penelitian yang relevan dengan Model Pembelajaran Debat dalam 

Menumbuhkan Sikap Kritis Peserta Didik mengenai Makna Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika di SMP Negeri 

30 Semarang. Berikut ini merupakan kajian hasil penelitian yang relevan, 

meliputi: 
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1. Skripsi dengan judul “Implementasi Model Debat Tentang Isu 

Kewarganegaraan sebagai Model Pembelajaran PKn dalam Upaya 

Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa di SMP Negeri 1 Kedungwuni”. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 oleh Fitriana Ayu Sari Dewi 

sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diadakan model debat 

pada pembelajaran PKn di kelas IX A terlihat perubahan kondisi. 

Sebelum pembelajaran dengan menggunakan model debat suasana 

kelas terlihat pasif dan kaku, peserta didik terlihat malas belajar, kurang 

berani, dan malu berbicara untuk menyampaikan ide atau sekedar 

bertanya. Setelah dilaksanakan model debat mulai terlihat perbedaan 

kondisi. Peserta didik mulai berani untuk menyampaikan ide, gagasan, 

argumen dan berani mengajukan pertanyaan dan menyanggah 

pernyataan teman, serta menghormati perbedaan pendapat. Dalam 

penelitian ini disamping ada peningkatan kemampuan berbicara juga 

terjadi pembenahan kondisi pembelajaran, berkembangnya sikap 

demokratis dan menciptakan pengelolaan kelas yang efektif. 

2. Skripsi dengan judul “Keefektifan Metode Debat Aktif dalam 

Pembelajaran Diskusi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Kutowinangun”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 oleh 

Nurchabibah sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 



72 

 

 

Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran diskusi 

dengan menggunakan metode debat aktif lebih efektif. Hal ini terbukti 

dengan hasil uji-t posttest kelompok kontrol dan posttest kelompok 

eksperimen, yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa skor t hitung 

lebih besar dari skor t tabel (th: 2,006 > tt: 1,994) pada taraf signifikansi 

5% dan db 78. 

3. Artikel hasil penelitian dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Debate 

pada Pelajaran PKn di Kelas V SD Negeri 086 Dalan Lidang”. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 oleh Nita Rakhma NST 

mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan emosional, hal 

ini dapat dilihat pada persentase data tingkat emosi siswa pada siklus I 

sebesar 30,56% yang tergolong kurang cerdas emosi dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 88,96% yang tergolong cerdas. 

Sedangkan hasil angket pada kondisi awal mulanya hanya 30,56% yang 

tergolong sangat kurang cerdas emosi dan pada kondisi akhir 

mengalami peningkatan sebesar 83,33% yang tergolong cerdas. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Debate dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri 086 Dalan Lidang pada 
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pelajaran PKn materi berorganisasi di lingkungan sekolah dan di 

masyarakat. 

Dari penelitian di atas, maka peneliti akan mengemukakan 

persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan, yaitu mengenai menumbuhkan sikap kritis peserta didik 

melalui model pembelajaran debat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terdapat pada fokus kajian penelitian, yaitu peserta 

didik di pendidikan formal dan penggunaan model pembelajaran debat. 

Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada materi yang dikaji, dimana pada penelitian Fitriana Ayu Sari Dewi 

model pembelajaran debat digunakan dalam upaya meningkatkan partisipasi 

aktif peserta didik mengenai isu-isu kewarganegaraan. Pada penelitian 

Nurchabibah lebih menekankan pada keefektifan model pembelajaran debat 

dan pada penelitian Nita Rakhma NST lebih menekankan pada peningkatan 

kecerdasan emosional peserta didik SD. Peneliti dalam penelitian ini, lebih 

menekankan pada model pembelajaran debat dalam menumbuhkan sikap 

kritis peserta didik SMP kaitannya dengan makna Sumpah Pemuda Tahun 

1928. 

C. Kerangka Berpikir 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disingkat 

PPKn, mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menghadapi 

era globalisasi demi mempertahankan budaya bangsa sebagaimana 

diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sehingga, 
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PPKn dapat berperan sebagai pengarah dan penuntun warga negara agar 

menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Melalui PPKn 

diharapkan peserta didik tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil dan berkarakter demokratis sesuai yang diamanatkan Pancasila dan 

UUD 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui 

pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. Pembelajaran aktif merupakan bentuk pembelajaran yang 

mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran. Sehingga, membantu 

peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan 

karakteristik mereka sehingga mereka dapat memiliki kemampuan belajar 

mandiri sepanjang hayat. 

Pembelajaran tidak hanya mengajak peserta didik aktif dalam 

proses pembelajaran dan menerima hasil belajar saja. Akan tetapi, juga 

mewujudkan peserta didik yang kritis terhadap isu-isu kewarganegaraan, 

masalah-masalah kontroversial di masyarakat, kebijakan-kebijakan 

pemerintah, berpartisipasi secara bertanggung jawab, serta berkembang 

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lain. 

Dalam rangka mewujudkan sikap kritis peserta didik diperlukan 

model pembelajaran yang tepat dan efektif pada mata pelajaran PPKn. 

Sehingga pembelajaran dapat dipahami oleh peserta didik sebagai bekal 

untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup dimasyarakat. Adapun model 



75 

 

 

yang digunakan untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik adalah 

model pembelajaran debat. Model pembelajaran debat merupakan salah satu 

model pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan 

pembelajaran berbasis Proyek yang dapat dilihat dalam Permen No. 58 

Tentang Kurikulum SMP pada lampiran III. Model debat merupakan salah 

satu pembelajaran yang dapat menumbuhkan keingintahuan dan sikap kritis 

peserta didik. Model debat membagi dua kelompok menjadi kelompok pro 

dan kelompok kontra. Kedua kelompok tersebut saling beradu argumen, 

belajar mengajukan pertanyaan, menyanggah pernyataan, menghargai 

perbedaan pendapat orang lain. Sehingga, model debat sangat membantu 

peserta didik untuk berpikir kritis sehingga menimbulkan sebuah sikap yang 

disebut sikap kritis. 
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Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian model pembelajaran debat dalam mata 

pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP 

Negeri 30 Semarang yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan ynag 

disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran PPKn menggunakan model pembelajaran 

debat untuk menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 

Semarang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

sudah sesuai dengan ketentuan, dan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran telah memenuhi indikator sikap kritis, seperti yang tertera 

pada RPP dalam kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

2. Pelaksanaan model pembelajaran debat dalam mata pelajaran PPKn 

untuk meningkatkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 

Semarang melalui kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dengan observasi sikap kritis peserta didik, 

dan kegiatan penutup dengan evaluasi. Sikap kritis yang ditunjukkan 

peserta didik kelas VIII H dalam pembelajaran debat paling menonjol, 

terletak pada saat peserta didik mampu bertanya kepada kelompok lain 

dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain dalam 

proses perdebatan. Kemampuan peserta didik dalam bertanya dan 
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menjawab pertanyaan telah mampu dikaitkan dengan fakta yang ada di 

lapangan dan logis sesuai pemikiran peserta didik lain. Adapun 

indikator sikap kritis lain yang tumbuh pada peserta didik dalam 

pembelajaran debat, yaitu: (a) Tidak menerima informasi begitu saja, 

sehingga mampu memberikan sanggahan argumentasi dengan 

bertanggungjawab; (b) Menguasai informasi atau gagasan yang akan 

dikemukakan; (c) Mampu menanyakan pertanyaan relevan dan 

beraturan; (d) Mampu mengambil keputusan pro-kontra dengan 

pertimbangan berbagai sudut pandang; dan (e) Mampu menentukan 

suatu tindakan bukan hanya ketika di forum debat, akan tetapi juga 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Penilaian pembelajaran debat untuk menumbuhkan sikap kritis peserta 

didik dilakukan pada saat proses pembelajaran debat berlangsung. Guru 

dalam menilai sikap kritis menggunakan teknik penilaian observasi dan 

penilaian diri. Teknik penilaian sikap kritis dengan observasi membantu 

guru mengetahui tumbuh tidaknya sikap kritis peserta didik. Peserta 

didik akan diamati satu-satu untuk sikap kritis mereka dan diperoleh 

data sikap kritis peserta didik VIII H kurang lebih 85%. Selain itu, guru 

juga melakukan penilaian sikap kritis dengan membagikan lembar 

penilaian diri yang yang diisi dan di nilai oleh peserta didik. 

4. Faktor penghambat dalam menerapkan model pembelajaran debat untuk 

menumbuhkan sikap kritis peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang, 

terdapat dua hambatan yang muncul, yaitu dari penerapan model 
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pembelajaran debat itu sendiri dan dari guru. Hambatan yang terjadi 

dalam penerapan model pembelajaran debat adalah LCD dan proyektor 

yang sedang rusak. Selain itu, kendala yang muncul pada saat 

penerapan model pembelajaran debat adalah pada saat menumbuhkan 

sikap kritis peserta didik yang pemalu. Hambatan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran debat, yaitu dalam mengajak peserta 

didik yang kurang percaya diri untuk menumbuhkan sikap kritis dan 

menghadapi peserta didik yang terlalu kritis, guru mengalami 

kebingungan dalam bersikap. Adapun untuk dukungan peserta didik 

tidak mengalami hambatan, karena peserta didik sendiri senang dengan 

model pembelajaran debat.  

5. Relevansi sikap kritis sebagai Wujud Critical Responsibility dalam 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terletak pada substansi 

terkait sikap kritis. Inti dari relevansi hasil penelitian dengan PPKn 

adalah sikap kritis yang ditumbuhkan pada peserta didik bukan hanya 

kritis melihat masalah tanpa aksi, akan tetapi peserta didik diharapkan 

mampu kritis yang bertanggungjawab (Critical Responsibility). Sikap 

kritis merupakan bagian dari karakteristik gambaran warga negara 

demokratis, dimana demokrasi merupakan kajian dari mata pelajaran 

PPKn dalam upaya menjadikan peserta didik sebagai warga negara 

yang baik.  
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B. Saran 

Adapun beberapa masukan yang peneliti berikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran debat mata pelajaran PPKn untuk menumbuhkan sikap kritis 

peserta didik di SMP Negeri 30 Semarang, adalah sebagai berikut. 

1. Dalam penerapan model pembelajaran debat untuk menumbuhkan sikap 

kritis, sebaiknya guru dapat menambahkan indikator sikap kritis dalam 

debat lainnya, seperti: terbuka dengan hal-hal baru, mampu 

menanyakan pertanyaan yang relevan dengan kehidupan dan mampu  

mengambil keputusan dengan berbagai sudut pandang, sehingga tidak 

hanya empat indikator saja yang dijadikan acuan. 

2. Bagi guru sebaiknya untuk tema-tema tertentu mata pelajaran PPKn 

yang menggunakan model debat dapat menggunakan media, seperti 

film pendek untuk membantu dalam pengembangan masalah dan 

menjelaskan peristiwa tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara lisan 

dan tulisan. 

3. Bagi pihak sekolah perlu melakukan pelaporan kerusakan sarana, 

berupa LCD dan Proyektor dan/atau mengalokasikan dana untuk 

pengadaan LCD dan Proyektor yang baru untuk meningkatkan sarana 

dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran. 
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