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ABSTRACT 

The strategy is an attempt to gain success and success in achieving its objectives. In the 

world of education strategies can be interpreted as a plan, method, or series of activities 

designed to Achieves a particular educational goal (J Joyce Bruce. Et al. 2000). 

Learning strategy can be interpreted as a plan that contains a series of activities 

designed to achieve specific educational objectives. Learning strategy is a plan of 

action (set of activities), including the use of methods and utilization of various 

resources or strength in learning which is structured to achieve the goal. Through the 

selection of appropriate learning strategies and precise, citizenship learning will be a 

fun learning so that citizenship learning objectives will be achieved. Learning 

strategies that can be applied is to develop a learning strategy based on local wisdom. 

Dig and replant local knowledge through learning citizenship, can be said to be a 

movement back to the base value of its own regional culture as part of the effort to 

build a national identity, and as selectors (filters) other cultural influences that come 

from outside the region 

Keywords: Learning Strategies, Local Wisdom 
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ABSTRAK 

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, 

method, or series of activities designed to achieves a particular  educational goal (J 

Joyce Bruce. Et al. 2000). Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertenu. Melalui 

pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat, pembelajaran kewarganegaraan 

akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran 

kewarganegaraan pun akan dapat tercapai. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 

adalah dengan mengembangkan strategi pembelajaran berbasis kearifan lokal. 

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui pembelajaran 

kewarganegaraan, dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya 

daerahnya sendiri sebagai bagian dari upaya membangun identitas bangsa, dan sebagai 

penyeleksi (filter) pengaruh budaya lain yang datang dari luar daerahnya 

Kata Kunci: Strategi pembelajaran, Kearifan Lokal 
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Pendahuluan 

Pembelajaran sebagai kegiatan 

untuk mencapai tujuan instruksional, jenis 

dan prosedur kegiatannya, membutuhkan 

rangkaian pemikiran yang cermat. 

Rangkaian pemikiran yang cermat itu, 

diperlukan agar jenis dan prosedur 

kegiatan yang dipilih dan ditetapkan 

nantinya mempunyai nilai fungsional 

yang tinggi sebagai alat untuk pencapaian 

tujuan. Terlebih lagi, faktor-faktor yang 

ikut terlibatkan dalam kegiatan 

pembelajaran sangat ber anekaragam, 

maka kecermatan itu diperlukan, agar 

koherensi hubungan antar faktor tersebut, 

dapat sinergis dalam pencapaian tujuan. 

Kegiatan guru yang berkenaan dengan 

penelusuran, pemilihan jenis dan prosedur 

kegiatan serta lain-lain pendukung 

kegiatan pembelajaran tersebut, lazimnya 

disebut kegiatan pemilihan strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran 

secara substansial berwujud jenis dan 

prosedur kegiatan serta lain-lain yang 

merupakan implikasi dari jenis dan 

prosedur yang menyertainya. Namun, 

makna strategi tidak diletakkan pada jenis 

dan prosedur kegiatan itu sendiri, tetapi 

ada pada nilai strategis-fungsional, 

berkenaan dengan fungsinya sebagai alat 

dan wahana pencapaian tujuan 

pembelajaran. Nilai strategis-fungsional 

yang dimaksud, diukur atas dasar kadar 

keefektifan dan keefisiensinya sebagai 

alat untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Jenis dan prosedur kegiatan 

yang tidak bernilai strategis-fungsional 

untuk tercapainya tujuan, maka jenis dan 

prosedur kegiatan tersebut tidak 

bermakna strategi.  

Berkenaan dengan hal strategi 

pembelajaran, teks dalam tulisan ini berisi 

paparan tentang jenis dan prosedur 

kegiatan pembelajaran yang bernilai 

fungsional-strategis sebagai alat untuk 

pencapaian tujuan instruksional. Lingkup 

paparan diawali dari penglihatan secara 

rinci realita substansial kegiatan-kegiatan 

serta unsur-unsur yang dibangun dalam 

proses pembelajaran. Kupasan konseptual 

tentang hakekat strategi dan 

keterkaitannya dengan komponen lainnya 

diuraikan secara cermat untuk 

memudahkan pemahaman pembaca. 

Paparan dilanjutkan ke kajian tentang 

prinsip-prinsip dan pendekatan 

pembelajaran yang menjadi landasan 

asumsi dan paradigma dasar proses 

pembelajaran. Pola dan model-model 

bangunan proses pembelajaran 

dipaparkan di kajian berikutnya untuk 

acuan dalam penelusuran pola dan model 

pembelajaran yang relevan dengan 

karakteristik tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

 

Metode 

Metode pendekatan dalam 

penulisan artikel ini termasuk dalam 

kategori penelitian diskriptif. Penelitian 

diskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa 

dan kejadian yang terjadi pada saat 

sekarang 

Berdasarkan pendekatan ini peneliti 

akan mengumpulkan, dan mempersiapkan 

dan akan diformulasikan, sehingga 

nantinya akan  memberikan jawaban 

dalam pembahasan yang jelas.  

 

Pembahasan 

Kompetensi Supervisi Akademik 

merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh para pengawas satuan 

pendidikan. Kompetensi ini berkenaan 

dengan kemampuan pengawas dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan 

kemampuan guru untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran dan bimbingan di 

sekolah/satuan pendidikan. Secara 

spesifik pengawas satuan pendidikan 

harus memiliki kemampuan untuk 

membantu guru dalam mengembangkan 

strategi pembelajaran, serta dapat memilih 

strategi yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Strategi merupakan usaha untuk 

memperoleh kesuksesan dan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. Dalam dunia 

pendidikan strategi dapat diartikan 

sebagai a plan, method, or series of 

activities designed to achieves a 
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particular  educational goal (J Joyce 

Bruce. Et al. 2000). Strategi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana 

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan 

dalam pembelajaran yang disusun untuk 

mencapai tujuan tertenu. Dalam hal ini 

adalah tujuan pembelajaran. 

Pada mulanya istilah strategi 

banyak digunakan dalam dunia militer 

yang diartikan sebagai cara penggunaan 

seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. 

Sekarang, istilah strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang 

kegiatan yang bertujuan memperoleh 

kesuksesan atau keberhasilan dalam 

mencapai tujuan. Misalnya seorang 

manajer atau pimpinan perusahaan yang 

menginginkan keuntungan dan 

kesuksesan yang besar akan menerapkan 

suatu strategi dalam mencapai tujuannya 

itu, seorang pelatih akan tim basket akan 

menentukan strategi yang dianggap tepat 

untuk dapat memenangkan suatu 

pertandingan. Begitu juga seorang guru 

yang mengharapkan hasil baik dalam 

proses pembelajaran juga akan 

menerapkan suatu strategi agar hasil 

belajar siswanya mendapat prestasi yang 

terbaik. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa 

strategi pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. strategi pembelajaran adalah 

suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk menimbulkan hasil 

belajar pada siswa. Strategi pembelajaran 

merupakan hal yang perlu di perhatikan 

oleh seorang instruktur, guru, 

widyaiswara dalam proses pembelajaran. 

Paling tidak ada 3 jenis strategi yang 

berkaitan dengan pembelajaran, yakni : 

(a) strategi pengorganisasian 

pembelajaran, (b) strategi penyampaian 

pembelajaran, dan (c) strategi pengelolaan 

pembelajaran. 

1) Strategi Pengorganisasian 

Pembelajaran 

Joyce Bruce. (2000) menyatakan 

strategi mengorganisasi isi pelajaran 

disebut sebagai struktural strategi, 

yang mengacu pada cara untuk 

membuat urutan dan mensintesis 

fakta, konsep, prosedur dan prinsip 

yang berkaitan. Strategi 

pengorganisasian, lebih lanjut 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

strategi mikro dan strategi makro. 

Strategi mikro mengacu kepada 

metode untuk pengorganisasian isi 

pembelajaran yang berkisar pada satu 

konsep, atau prosedur atau prinsip. 

Strategi makro mengacu kepada 

metode untuk mengorganisasi isi 

pembelajaran yang melibatkan lebih 

dari satu konsep atau prosedur atau 

prinsip 

Strategi makro berurusan dengan 

bagaimana memilih, menata urusan, 

membuat sintesis dan rangkuman isi 

pembelajaran yang saling berkaitan. 

Pemilihan isi berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, 

mengacu pada penentapan konsep apa 

yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan itu. Penataan urutan isi 

mengacu pada keputusan untuk 

menata dengan urutan tertentu konsep 

yang akan diajarkan. Pembuatan 

sintesis diantara konsep prosedur atau 

prinsip. Pembauatn rangkuman 

mengacu kepada keputusan tentang 

bagaimana cara melakukan tinjauan 

ulang konsep serta kaitan yang sudah 

diajarkan. 

2) Strategi Penyampaian Pembelajaran 

Strategi penyampaian isi 

pembelajaran merupkan komponen 

variabel metode untuk melaksanakan 

proses pembelajaran. Fungsi strategi 

penyampaian pembelajaran adalah : 

(1) menyampaikan isi pembelajaran 

kepada pebelajar, dan (2) 
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menyediakan informasi atau bahan-

bahan yang diperlukan pebelajar 

untuk menampilkan unjuk kerja. 

3) Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan pembelajaran 

merupakan komponen variabel 

metode yang berurusan dengan 

bagaimana menata interaksi antara 

pebelajar dengan variabel metode 

pembelajaran lainnya. Strategi ini 

berkaitan dengan pengambilan 

keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi 

penyampaian mana yang digunakan 

selama proses pembelajaran. Ada 3 

(tiga) klasifikasi penting variabel 

strategi pengelolaan, yaitu 

penjadwalan, pembuatan catatan 

kemajuan belajar siswa, dan motivasi. 

Konsep dasar strategi belajar 

mengajar ini meliputi hal-hal : (1) 

menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan perilaku pebelajar ; (2) 

menentukan pilihan berkenaan dengan 

pendekatan terhadap masalah belajar 

mengajar, memilih prosedur, metode dan 

teknik belajar mengajar ; dan (3) norma 

dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar. Strategi dapat diartikan sebagai 

suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam rangka mencapai sasaran 

yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan 

belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru, 

murid dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Menurut Newman dan 

Mogan strategi dasar setiap usaha 

meliputi empat masalah masing-masing 

adalah sebagai berikut : 

a) Pengidentifikasian dan penetapan 

spesifiakasi dan kualifikasi hasil 

yang harus dicapai dan menjadi 

sasaran usaha tersebut dengan 

mempertimbangkan aspirasi 

masyarakat yang memerlukannya. 

b) Pertimbangan dan pemilihan 

pendekatan utama yang ampuh 

untuk mencapai sasaran. 

c) Pertimbangan dan penetapan 

langkah-langkah yang ditempuh 

sejak awal sampai akhir 

d) Pertimbangan dan penetapan tolok 

ukur dan ukuran baku yang akan 

digunakan untuk menilai 

keberhasilan usaha yang dilakukan. 

Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan bagian atau usaha salah satu 

tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (Social Science Education) yaitu yang 

bahan pendidikannya diorganisir secara 

terpadu (integrated ) dariberbagai disiplin 

ilmu-ilmu sosial, humaniora, dokumen 

negara, terutamaPancasila, UUD 1945, 

dan perundangan negara, dengan bahan 

pendidikanpada hubungan warga negara 

dan negara. PPKN merupakan usaha 

untuk membekali peserta didik dengan 

pengetahuan dan kemampuan 

dasarberkenaan dengan hubungan antara 

warga negara dengan warga negaradan 

warga negara dengan negara serta 

pendidikan pendahuluan belanegara agar 

menjadi warga negara yang dapat 

diandalkan oleh bangsa dan negara.  

Dengan demikian, PPKN 

mengarahkan perhatian pada moral yang 

diharapkan diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Yaitu perilaku 

yangmemancarkan iman dan taqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dalammasyarakat yang terdiri dari 

berbagai golongan agama, perilaku 

yangbersifat kemanusiaan yang adil dan 

beradab, perilaku yang 

mendukungpersatuan bangsa dalam 

masyarakat yang beranekaragam 

kebudayaan danberanekaragam 

kepentingan, perilaku yang mendukung 

kerakyatan yangmengutamakan 

kepentingan bersama diatas kepentingan 

perorangan dangolongan. Sehingga 

perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun 

kepentingandiatasi melalui musyawarah 

dan mufakat, serta perilaku yang 

mendukung 

Berdasarkan uraian diatas 

terdapat tiga ciri khas yang dimilikimata 

pelajaran PPKN. Yakni meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dankarakter 
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kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut 

merupakan bekal bagipeserta didik untuk 

meningkatkan kecerdasan 

multidimensional yang memadai untuk 

menjadi warga negara yang baik (to be 

good citizenship) Adapun isi dari 

pengetahuan (body of knowl edge) dari mata 

pelajaranPPKN diorganisasikan secara 

interdisipliner dari berbagai disiplin ilmu-

ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, 

hukum, tata negara, psikologi, 

danberbagai kajian ilmu lainnya yang 

berasal dari masyarakat, nilai nilai 

budipekerti, dan hak asasi manusia 

dengan penekanan kepada hubunganantar 

warga negara dengan warga negara, 

warga negara dan pemerintahnegara, serta 

warga negara dan warga 

dunia.Kompetensi Supervisi Akademik 

merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh para pengawas satuan 

pendidikan. Kompetensi iniberkenaan 

dengan kemampuan pengawas dalam 

rangka pembinaan danpengembangan 

kemampuan guru untuk meningkatkan 

mutu pembelajarandan bimbingan di 

sekolah/satuan pendidikan. Secara 

spesifik  pengawas satuan pendidikan harus 

memiliki kemampuan untuk membantu 

guru dalammemahami dan 

mengembangkan substansi tiap mata 

pelajaran atau rumpun mata pelajaran 

khususnya PPKN. 

Dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional secara tegas 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Pembentukan 

karakter atau akhlak peserta didik 

ditempatkan pada bagian awal tujuan 

pendidikan nasional. Hal itu menunjukkan 

betapa pentingnya pembentukan karakter 

atau akhlak peserta didik. Pendidikan 

Kewarganegaraan (PPKN) sebagai bagian 

dari mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah memiliki peran strategis untuk 

turut serta dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik. 

Pendidikan Kewarganegaraan 

bertujuan untuk membentuk warga negara  

yang baik (good citizen) yang ditandai 

dengan dimilikinya tiga kemampuan 

kewarganegaraanmeliputi : pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge), 

keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills), dan karakter kewarganegaraan  

(civic disposition). Ketiga kemampuan 

kewarganegaraan ini dapat dimiliki oleh 

peserta didik jika pembelajaran yang 

dikembangkan oleh para guru di sekolah 

memperhatikan berbagai hal penting yang 

menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. Salah satu hal penting yang 

perlu mendapat perhatian dalam 

pembelajaran kewarganegaraan adalah 

strategi pembelajaran yang dikembangkan 

atau diterapkan oleh para guru di kelas. 

Melalui pemilihan strategi pembelajaran 

yang sesuai dan tepat, pembelajaran 

kewarganegaraan akan menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga tujuan pembelajaran 

kewarganegaraan pun akan dapat tercapai. 

Strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah dengan 

mengembangkan strategi pembelajaran 

berbasis kearifan lokal. Menggali dan 

menanamkan kembali kearifan lokal 

melalui pembelajaran kewarganegaraan, 

dapat dikatakan sebagai gerakan kembali 

pada basis nilai budaya daerahnya sendiri 

sebagai bagian dari upaya membangun 

identitas bangsa, dan sebagai penyeleksi 

(filter) pengaruh budaya lain yang datang 

dari luar daerahnya. Untuk dapat 

mengembangkan pembelajaran 

kewarganegaraan berbasis kearifan lokal 

tentunya diperlukan seorang guru yang 

bukan sekedar memahami kearifan lokal  

secara tekstual, melainkan dapat 

memanfaatkan kearifan lokal yang ada 

dalam  

proses pembelajaran di kelas. Selain itu, 

kemampuan profesional seorang guru 

dalam mengajar pendidikan 
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kewarganegaraan juga diperlukan, mulai 

dari merancang atau merencanakan 

pembelajaran sampai pada pelaksanaan 

pembelajaran di kelas Pendidikan 

kewarganegaraan yang dikembangkan 

dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan adalah pendidikan 

kewaganegaraan dengan paradigma baru 

(new paradigm). 

Hal ini sejalan dengan konsep 

pendidikan kewarganegaraan yang 

diajukan oleh Centre for Civic Education 

pada tahun 1999 dalam National Standard 

for Civics and Government. Ketiga 

komponen tersebut, yaitu civic knowledge 

(pengetahuan kewarganegaraan), civic 

skills (keterampilan kewarganegaraan), 

dan civic disposition (karakter 

kewarganegaraan) (Branson, 1999 : 8-25). 

Dimensi pengetahuan kewarganegaraan 

(civic knowledge) mencakup bidang 

politik, hukum, dan moral. Secara lebih 

terperinci, materi pengetahuan 

kewarganegaraan meliputi pengetahuan 

tentang prinsip-prinsip dan proses 

demokrasi, lembaga pemerintah dan non 

pemerintah, identitas nasional, pemerintah 

berdasar hukum (rule of law) dan 

peradilan bebas yang tidak memihak, 

konstitusi, sejarah nasional, hak dan 

tanggungjawab warganegara, hak asasi 

manusia, hak sipil, dan hak politik 

(Depdiknas, 2002:10). 

Dimensi keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) meliputi 

keterampilan partisipasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, misalnya : 

berperan serta aktif mewujudkan 

masyarakat madani, keterampilan 

mempengaruhi dan monitoring jalannya 

pemerintahan dan proses pengambilan 

keputusan politik, keterampilan 

memecahkan masalah-masalah sosial 

keterampilan mengadakan koalisi, 

kerjasama, dan mengelola 

konflik.Sedangkan  

dimensi nilai-nilai kewarganegaraan 

(civic values) mencakup percaya diri, 

komitmen, penguasaan atas nilai religius, 

norma dan moral luhur, nilai keadilan, 

demokratis, toleransi, kebebasan 

individual, kebebasan 

berbicara,kebebasan pers, kebebasan 

berserikat dan berkumpul, dan 

perlindungan terhadap minoritas 

(Depdiknas, 2002: 11). 

Visi pendidikan kewarganegaraan 

paradigma baru memberikan penekanan 

yang lebih kuat pada nation and 

character, pemberdayaan warganegara 

(citizen empowerment), dan memperkuat 

berkembangnya masyarakat kewargaan 

(civil society). Sedangkan misi pendidikan 

kewarganegaraan paradigma baru adalah 

pembentukan warganegara yang baik 

(good citizen), yang memiliki ciri-ciri : 

aktif berpartisipasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, 

berbudayapolitik kewarganegaraan (civil 

culture),  dan berpikir kritis dan kreatif 

(Cholisin, 2003: 1).  

Pendidikan kewarganegaraan 

sebagai bagian dari IPS  (social studies) 

memiliki tujuan yang berdekatan. 

Menurut The National Council for the 

Social  

Studies (Sunal, 1993: 5) tujuan social 

studies adalah “the purpose of social 

studies is to prepare young people to be 

humane, rational, participating citizens  

in a world that is becoming increasingly 

interdependent”. Tujuan ini merupakan 

sudut pandang yang paling dominan 

dalam social studies. Sedangkan 

Jarolimek (1986:4) menyatakan misi 

utama social studies adalah : The major 

mission of social studies education is to 

help children learn about the social world 

in which they live and how it got that 

way; to learn to cope with social realities; 

and to develop the knowledge, attitudes, 

and skills needed to help shape an 

enlightened humanity”. 

Tujuan dan misi social studies 

tersebut juga merupakan tujuan dari 

PPKN,  

yaitu membentuk warganegara yang baik 

(good citizens). Chapin (1989: 126) 

menyatakan bahwa “good citizens in our 

local communities are those who perform 

acts of conserving public property, 

coming to the aid of someone in distress, 
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and so on”. Lebih lanjut Chapin 

menyatakan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan bertujuan menyiapkan 

peserta didik untuk menjadi warganegara 

yang partisipatorik, memahami tentang 

sistem pemerintahan dan cara kerjanya, 

peran warganegara, memahami hak dan 

kewajiban, dan membiasakan untuk 

membuat pilihan dan keputusan dengan 

pertimbangan yang baik. Menurut 

Martorella (1994: 8) warga negara yang 

baik sebagai tujuan dari  

PPKN adalah warganegara yang efektif 

(effective citizen), yaitu warga negara 

bersifat reflektif, cakap, dan memiliki 

kepedulian.  

Lebih lanjut Martorella (1994:10) 

menggambarkan warga negara yang 

efektif sebagai berikut “Reflective 

individuals are critical thinkers who make 

decisions and solve problems on the basis 

of the best evidence available. Competent 

citizens posses a repertoire of skills to aid 

them in decision making and problem 

solving. Concerned citizens investigate 

their social world, address issues they 

identify as significant, exercise their 

rights, and carry out their responsibilities 

as members of a social community”.  

PPKN pada dasarnya mengambil 

bagian dari isi ilmu politik yaitu bagian 

demokrasi politiknya. Secara terperinci, 

demokrasi politik terdiri dari: konteks ide 

demokrasi, konstitusi negara, inputs 

system politik, partai politik dan 

kelompok penekan (pressure group), 

pemilihan umum, lembaga-lembaga 

pengambil keputusan, presiden sebagai 

kepala negara/administrasi negara, 

lembaga yudikatif, output dari sistem 

demokrasi politik, kesejahteraan umum 

dan pertahanan negara, dan perubahan 

sosial dan demokrasi politik (M. Numan 

Somantri, 2001: 275-276). PPKN bukan 

semata mata hanya mengajarkan pasal-

pasal Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi 

lebih jauh PPKN mengkaji perilaku warga 

negara dalam hubungannya dengan warga 

negara lain dan alam sekitarnya. Objek 

studi PPKN adalah warga negara dalam 

hubungannya dengan organisasi 

kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, 

kebudayaan dan negara. Menurut M. 

Numan Somantri  (2001: 276) termasuk 

dalam objek studi civics ialah: tingkah 

laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang 

ada dalam setiap diri warga negara, hak 

dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, 

kesadaran (patriotisme, nasionalisme, 

pengertian internasional, moral 

Pancasila), usaha atau kegiatan dan 

partisipasi serta tanggungjawab. 

Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor  22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi, disebutkan bahwa mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai  berikut : 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

2. Berpartisipasi secara aktif dan 

bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi 

3. Berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lainnya 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa 

lain dalam percaturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Adapun ruang lingkup materi 

mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan meliputi aspek-aspek 

persatuan dan kesatuan bangsa; norma, 

hukum, dan peraturan; hak asasi manusia; 

kebutuhan warga negara; konstitusi 

negara, kekuasaan dan politik; pancasila; 

dan globalisasi. Dari uraian yang telah 

dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan memiliki 

peran penting dalam rangka pembentukan  

karakter peserta didik melalui 

pembelajaran. Melalui pemilihan strategi  

pembelajaran yang tepat dan sesuai, 
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harapannya tujuan pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dapat 

tercapai dengan baik. Salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat dikembangkan 

adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. 

Melalui strategi pembelajaran 

kewarganegaraan berbasis kearifan lokal 

peserta didik diajak untuk  menggali dan 

memahami sesuatu yang sangat dekat 

dengan dirinya. 

Pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dengan memanfaatkan  

kearifan lokal dalam rangka pembentukan 

karakter sangat sesuai dengan prinsip  

pembelajaran kontekstual. Pesertadidik 

dihadapkan pada situasi lingkungan yang 

sangat dekat dengan dirinya. Mereka akan 

dapat dengan mudah belajar tentang 

sesuatu yang ada di sekitarnya, karena 

mereka mengalami secara langsung. 

Harapannya melalui pengembangan 

pembelajaran kewarganegaraan berbasis 

kearifan lokal ini pengetahuan dan yang 

didapatkan oleh peserta didik akan 

menjadi lebih bermakna. Selain itu, dapat 

terinternalisasikan nilai-nilai positif dari 

kearifan lokal yang ada disekitar peserta 

didik. 

 

Kesimpulan 

a. Strategi Pembelajaran PPPKN 

lebih mengedepankan muatan lokal 

agar lebih mengenal budaya dan 

lingkungan sekitar sehingga tidak 

terjadi degradasi budaya 

b. Pendidikan kewarganegaraan 

bertujuan menyiapkan peserta didik 

untuk menjadi warganegara yang 

partisipatorik, memahami tentang 

sistem pemerintahan dan cara 

kerjanya, peran warganegara, 

memahami hak dan kewajiban, dan 

membiasakan untuk membuat 

pilihan dan keputusan dengan 

pertimbangan yang baik 

c. Strategi pembelajaran minimal 

harus ada: (1) strategi 

pengorganisasian pembelajaran, (2) 

strategi penyampaian 

pembelajaran, dan (3) strategi 

pengelolaan pembelajaran. 
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